Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek

ZM 7 - 25. 04. 2019

MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK
Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

SOUHRN USNESENÍ
z 7. řádného zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 25.04. 2019
v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod
K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 7 - 74/2019
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Ing. Radka Světlíka a Ing. Milana Holinku
a zapisovatelem Ing. Miloše Vondřejce.

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 7 - 75/2019
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 25. 4. 2019 v tomto rozsahu:
 Zahájení
 Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 Schválení (případné doplnění) programu
 Kontrola úkolů z minulých jednání
 Přístavba MŠ Nový Hrádek – výběr dodavatele (v případě přidělení dotace)
 Delegování na valnou hromadu VAK Náchod. a.s.
 Použití finančních prostředků za sběr papíru
 Úpravy ve zdravotním středisku
 Zabezpečení přezkoumání hospodaření městyse za rok 2019
 Rozpočtová opatření
 Došlá pošta
 Různé
 Diskuse

K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 7 - 76/2019
ZM Nový Hrádek bere na vědomí výsledek veřejné zakázky „Nový Hrádek – přístavba MŠ Nový
Hrádek“. Zároveň ZM Nový Hrádek schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou KERSON spol.
s.r.o., 517 93 Dobré č.p. 80, IČO: 45536040, DIČ: CZ45536040 týkající se výše uvedené zakázky za
cenu 15.837.452,11 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. Městys bude
předmětnou akci realizovat pouze v případě, že bude úspěšný s žádostí o dotaci.

K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 7 - 77/2019
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek deleguje na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s., která se uskuteční dne 31. 5. 2019, místostarostu městyse pana Ing. Pavla Sobotku.

K čl. 7.1. – usnesení č. ZM 7- 78/2019
ZM Nový Hrádek schvaluje navýšení finančních prostředků na provoz ZŠ Nový Hrádek na rok 2019
v částce do 20.000,- Kč, (jedná se o část prostředků získaných sběrem papíru) s tím, že tyto prostředky
budou použity na nákup učebnic a učebních pomůcek pro žáky.
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K čl. 8.1 – usnesení č. ZM 7 - 79/2019
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek schvaluje provedení stavebních úprav ordinace praktického
lékaře v č.p. 123 (provedení kazetového stropu se zapuštěnými svítidly, bezbariérový vstup ze zadní
části budovy, obnovení vstupních dveří přímo do ordinace pana doktora, položení nových dlažeb
v chodbách a vymalování předmětných prostor). Úpravy budou probíhat po jednotlivých profesích a
celkové náklady nepřesáhnou 500 000,- Kč bez DPH. ZM zároveň starostovi ukládá zajistit provedení
úprav.

K čl. 9.1 – usnesení č. ZM 7 - 80/2019
ZM Nový Hrádek schvaluje podání žádosti o provedení bezplatného přezkoumání hospodaření
městyse Nový Hrádek za rok 2019 Krajským úřadem KHK v souladu s ustanovením §42 zákona
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 7 - 81/2019
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření, která jsou
přílohou zápisu pod č. ZM 7 – 81/2019.

Zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 21:05 hod.

___________________________

_________________________

Bc. Zdeněk Drašnar

Ing. Pavel Sobotka

starosta

místostarosta
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