Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov ze dne 27.3.2013
________________________________________________________________________
Přítomni: Jiří Buček, Karel Čanik, Josef Černota, Mgr. Miroslava Haničáková, Pavel Jochec,
MUDr. Miloslav Lehnert, Ing. František Novosad, MVDr. Jiří Novosad, Martin
Strnadel, Vlastimil Stupka, Ing. Marie Vrtělová, Stanislava Špruncová, Věra
Zbranková.
Omluvení: Lucie Kopecká, Ing. Jindřich Ondruš
Zapisovatel: Stanislava Špruncová
Zastupitelstvo městyse:
Jmenuje ověřovatelé zápisu: Věra Zbranková, MVDr. Jiří Novosad
Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1
Schvaluje návrhovou komisi: Karel Čanik, Jiří Buček Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0
1. Schvaluje zařazení do programu jednání za bod „Různé“ bod v tomto znění
zasedání zastupitelstva městyse předkládat zastupitelstvu zprávu o činnosti rady“.
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 5

„Od 14.

2. Schvaluje program jednání zastupitelstva.
- Zahájení
- Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva
- Účetní závěrka městyse k 31.12.2012
- Projednání projektu v rámci výzvy ROP
- Projednání projektu v rámci výzvy přeshraniční spolupráce SR – ČR
- Rozpočet městyse na rok 2013
- Odkup, prodej, směny a zřízení věcného břemene na pozemku
- Územní plán Nový Hrozenkov
- Různé
- Předkládat zastupitelstvu zprávu o činnosti rady
- Závěr
Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0
3. Provedlo kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva, bez výhrad
Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1.
4. Schvaluje účetní závěrku městyse Nový Hrozenkov sestavenou k 31.12.2012
Pro: 12, proti: 0, zdržel se : 0
5. Schvaluje:
a) Podání žádosti o finanční příspěvek v rámci výzvy č. 40/2013 Regionálního operačního
programu Střední Morava, podoblast podpory 2.3.1, Fyzická revitalizace území za účelem
realizace projektu pod názvem „Revitalizace centra městyse Nový Hrozenkov“ jehož cil je
v souladu s platným územním plánem městyse a s programem hospodářského a sociálního
rozvoje městyse.

b) V případě schválení dotace na projekt vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu městyse
na realizaci projektu „Revitalizace centra městyse Nový Hrozenkov“ v letech 2013, 2014 a
2015: Celkové rozpočtované náklady projektu 5 454 090,00,- Kč vč. DPH
Požadovaná dotace 70 % ve výši 3 667 394,- Kč vč. DPH
Vlastní zdroje 30% ve výši 1 571 741,- Kč vč. DPH
Nezpůsobilé výdaje projektu ve výši 214 955,- Kč vč. DPH
c) V případě schválení dotace na projekt vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu městyse
na zajištění udržitelnosti projektu „Revitalizace centra městyse Nový Hrozenkov“ v celkové
předpokládané výši 24.000,- Kč bez DPH.
Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0.
6.a) Schvaluje podání žádosti o finanční příspěvek v rámci výzvy OP přeshraniční spolupráce
SR – ČR, oblast podpory 1.6 Fond mikroprojektů za účelem realizace mikroprojektu pod
názvem „Bezpečné příhraničí“ jehož cil je v souladu s hospodářským a sociálním rozvojem
městyse. Partneři projektu: Městys nový Hrozenkov, Obec Lazy pod Makytou.
b) Schvaluje zabezpečení realizace mikroprojektu v případě schválení žádosti o finanční
příspěvek – zajištění předfinancování.
c) Schvaluje spolufinancování ve výši 15 % z celkového rozpočtu projektu.
Celkový rozpočet mikroprojektu – 23 224,87 EUR (tj. 597 808,15 Kč)
15% spolufinancování – 3 483,74 EUR (tj. 89 671,47 Kč)
Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0
7.a) Schvaluje finanční příspěvek ve výši 800.000,- Kč Římskokatolické farnosti Nový
Hrozenkov na opravu interiéru kostela v Novém Hrozenkově. Pro: 12, proti: 0, zdržel se : 0
b) Schvaluje finanční příspěvek ve výši 178.000,-Kč Charitě svaté Rodiny Nový Hrozenkov
na zajištění péče o uživatele městyse Nový Hrozenkov. Pro: 12, proti: 0, zdržel se : 0
8. Schvaluje rozpočet na rok 2013 dle předloženého návrhu. Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0.
9.a) Schvaluje Pravidla pro prodej bytů a nebytových prostor obálkovou metodou.
Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
b) Schvaluje vzorový text Dohody o složení jistoty a přijetí podmínek výběrového řízení.
Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0.
c) Schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 457/7 v domě č. p. 457 a dalších
souvisejících nemovitostí v městysi Nový Hrozenkov zájemcům obálkovou metodou nejméně
za cenu 200.000,- Kč. Pro: 12, proti: 0, zdržel se : 0.
d) pověřuje starostu městyse Nový Hrozenkov sjednáváním a uzavíráním dohod o složení
jistoty a přijetí podmínek výběrového řízení k prodeji bytové jednotky obálkovou metodou.
Pro: 12, proti: 0, zdržel se : 0.
10. Schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní č. 7966/3, v k.ú. a městysi Nový
Hrozenkov. Pro: 10, proti: 1, zdržel se: 1.
11. Schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 1784/14 a části pozemku p.č. 1784/15 v k.ú.
Nový Hrozenkov od manželů L. a L. K. za dohodnutou cenu. Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0.
12. Schvaluje záměr odkoupení pozemku p.č. 4195/1, 4195/2, 12490/43, 12 664/10, 8886/28,
747/4, 10 747/4, st.2016/2 a část pozemku p.č. 3238 a to nově vzniklou parcelu č. 3238/2 a
3238/3 dle geometrického plánu č. 1824-7783/2012 vše v k.ú. Nový Hrozenkov od ČR, ve

správě Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3. Cena za
pozemky dle odhadu. Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0.
13. Schvaluje jako orgán příslušný dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“), v souladu s ust. § 56 stavebního zákona pořizovatelem předložený
návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování ÚP Nový Hrozenkov: Vzhledem k tomu, že
projednání ÚP Nový Hrozenkov bylo již zahájeno, bude dále postupováno v souladu se
stavebním zákonem tak, aby dle ust. § 188 odst. 1 stavebního zákona nebyla pro vydání ÚP
Nový Hrozenkov překročena lhůta 31.12.2020. Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0.
14. Deleguje zástupce městyse Pavla Jochce, starostu (včetně náhradníka Stanislavu
Špruncovou, místostarostku) k účastí a jednání na řádnou valnou hromadu společnosti
Valašská vodohospodářská a.s. se sídlem Jesenická 1106, 755 01 Vsetín, která se koná dne 6.
června 2013, přičemž delegování je platné i pro případnou valnou hromadu, která by se
konala v náhradním termínu. Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0.
15. Schvaluje, aby od příštího zastupitelstva tj. od 14 zasedání ZM, rada městyse předkládala
zastupitelům zprávu o své činnosti. Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 3.

Pavel Jochec
starosta městyse

Stanislava Špruncová
místostarostka městyse

