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   MĚSTYS  NOVÝ HRÁDEK 
     Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek 

 
S O U H R N   U S N E S E N Í 

z 8. řádného zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek konaného dne 26. 03. 2015 
v kanceláři starosty městyse od 19.00 hod.  

 

 

K čl. 2.1. – usnesení č. ZM 8 - 30/2015 
ZM Nový Hrádek určuje ověřovateli zápisu Davida Beka a Ing. Vratislava Mareše a zapisovatelem 
Ing. Miloše Vondřejce. 
 

K čl. 3.1. – usnesení č. ZM 8 - 31/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje program jednání zastupitelstva městyse dne 26. 3. 2015 v tomto rozsahu: 
 

1) Zahájení 
2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
3) Schválení (případné doplnění) programu 
4) Kontrola úkolů z minulých jednání 
5) Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní se stavebním odpadem na území obce 
Nový Hrádek 

6) Vyjádření k žádosti o zřízení přechodů 
7) Rozhledna na Šibeníku – informace o přípravě projektu 
8) Územní plán – další postup  
9) Zřízení nového pracovního místa – pracovník údržby a správy majetku městyse 
10) Obecní byty 
11) Žádost o odkoupení pozemku 
12) Strategický plán městyse 
13) Oprava požární nádrže 
14) Provoz kina 2015 
15) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce 
16) Nabídky na vypracování průkazů energetické náročnosti obecních objektů 
17) Nákup nemovitosti do vlastnictví městyse 
18) Rozpočtová opatření 
19) Došlá pošta 
20) Různé 
21) Diskuse 
 

 

K čl. 5.1. – usnesení č. ZM 8 -32 /2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní se 
stavebním odpadem na území obce Nový Hrádek. 
  

K čl. 6.1. – usnesení č. ZM 8- 33/2015 
ZM Nový Hrádek projednalo žádost Školské rady o zřízení přechodů pro chodce či míst pro 
přecházení v blízkosti základní školy. V rámci projednávání předmětné problematiky bylo potvrzeno, 
že intenzita provozu chodců i motorových vozidel je v Novém Hrádku nízká a dle odborných 
doporučení není nutné zřizovat přechody pro chodce nebo místa pro přecházení.  
 

K čl. 7.1 – usnesení č. ZM 8- 34/2015 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o průběhu projektových příprav v rámci akce Rozhledna 
na Šibeníku. 
 

K čl. 8.1. – usnesení č. ZM 8- 35/2015 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí informace o průběhu pořizovacího procesu územního plánu obce 
Nový Hrádek. Na příštím zasedání ZM bude ke schválení předložen Návrh zadání ÚP Nový Hrádek. 
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K čl. 9.1. – usnesení č. ZM 8- 36/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje od 1. 9. 2015 zřízení nového pracovního místa – pracovník údržby 
a správy majetku městyse a ukládá starostovi provést příslušné úkony související s výběrem a přijetím 
vhodného pracovníka.  
 

K čl. 10.1. – usnesení č. ZM 8- 37/2015 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí výpověď z nájemní smlouvy bytu 3 + 1 s příslušenstvím 
v I. nadzemním podlaží domu č.p. 102 (školka) v ulici Hradní k 31. 5. 2015. O přidělení bytu bude 
rozhodnuto na některém z příštích zasedání ZM.  
 

K čl. 11.1 – usnesení č. ZM 8- 38/2015 
ZM Nový Hrádek nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 212/3 v k.ú. Dlouhé a starostovi městyse 
ukládá o tomto stanovisku informovat žadatele. 
 

K čl. 12.1 – usnesení č. ZM 8- 39/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zpracování strategického plánu rozvoje městysu Nový Hrádek pro 
období do roku 2020 firmě Východočeská rozvojová s.r.o., Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad 
Metují, IČO: 28771044 za nabídkovou cenu 74.000,- Kč bez DPH.  
 

K čl. 13.1 – usnesení č. ZM 8- 40/2015 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí provedení vyčištění a opravy požární nádrže v ulici Náchodská. 
Akce bude provedena v součinnosti s SDH Nový Hrádek v průběhu roku 2015. 
 

K čl. 14.1 – usnesení č. ZM 8- 41/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje provoz kina v roce 2015 v tomto rozsahu: květen – červen 2 x za měsíc, 
červenec – srpen každý týden, září a říjen 2 x za měsíc, zbylé měsíce 1 x za měsíc s tím, že 
v ojedinělých případech lze frekvenci promítání zvýšit dle dohody s vedením městyse. Promítacím 
dnem bude pátek. Pan starosta projedná s panem Chárou a případně i s panem Řehákem přesné 
termíny promítání a vyzve je, aby co nejdříve připravili konkrétní nabídku filmů, aby bylo možné 
o této nabídce informovat minimálně s 2 měsíčním předstihem. 
 

K čl. 15.1 – usnesení č. ZM 8- 42/2015 
ZM Nový Hrádek nesouhlasí s návrhem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-2004210/VB/1 (kompletní 
rekonstrukce sítě NN v ulicích Bukovecká, Mikulášův kopec a část ulice Klainova). Z důvodu 
nepřiměřené jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene, která není v souladu s cenou obvyklou, 
jež vychází z metodické pomůcky pro prodej, koupi a směnu pozemků do a z majetku městyse Nový 
Hrádek. Zároveň ZM ukládá starostovi městyse v této věci jednat s firmou ELEKTROCOMP SPOL. 
S.R.O. – která je zmocněncem firmy ČEZ Distribuce. 
 

K čl. 16.1 – usnesení č. ZM 8- 43/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje zadání zakázky na vypracování průkazů energetické náročnosti pro 
objekty ve vlastnictví městyse Nový Hrádek firmě Jan Landa, Lomená 102, 547 01 Náchod, Malé 
Poříčí, IČO 66300045 za nabídnutou cenu do max. výše 49.000,- Kč (cena je konečná, není plátcem 
DPH) a ukládá starostovi zajistit realizaci této akce. 
 

K čl. 17.1 – usnesení č. ZM 8- 44/2015 
ZM Nový Hrádek schvaluje koupi nemovitosti č.p. 66 v Hradní ulici (pozemková parcela č. st. 7 
o výměře 618 m2 včetně stavebního objektu č.p. 66 v k.ú. Nový Hrádek) za cenu 400.000,- Kč (k této 
částce se přičítá úhrada dražebníkovi za pořádanou dražbu ve výši 70.000,- Kč, dále bude nutné 
zaplatit 4% daň z nemovitosti z vydražené ceny ve výši 16.000,- Kč a poplatek za zápis do KN 1.000,- 
Kč). ZM pověřuje starostu městyse k podpisu příslušné kupní smlouvy. 
 

K čl. 18.1. – usnesení č. ZM 8- 45/2015 
ZM Nový Hrádek bere na vědomí rozpočtová opatření za měsíc únor a březen 2015, která jsou 
přílohou zápisu pod č. ZM 8 – 45/2015.  
    
Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek bylo ukončeno ve 21,34 hod. 
 
 

 
     ___________________   _____________________ 
   Bc. Zdeněk Drašnar               Ing. Pavel Sobotka 
            starosta        místostarosta 


