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Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov ze dne 19.12.2013
  ________________________________________________________________________

Přítomni:     12(13)
Omluveni:      2
Zapisovatel:  Bc. Antonín Valíček

Zastupitelstvo městyse:

Jmenuje ověřovatele zápisu: Věra Zbranková, Ing. Jindřich Ondruš
Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0,   
Schvaluje návrhovou komisi: Vlastimil Stupka, Josef Černota
Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0.

1. Schvaluje program jednání zastupitelstva. 
   -  Zahájení
   -  Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva

-  Plán financování obnovy vodohospodářského majetku Městyse Nový Hrozenkov
   -  Pasport místních komunikací
   -  Plán zimní údržby
   -  Smlouvy o půjčce
   -  Odkup, prodej, směny, dary a zřízení věcného břemene na pozemku
  -  Rozpočtové opatření na rok 2013
   -  Rozpočet městyse na rok 2014
   -  Různé
   -  Závěr
Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0.    

2. Provedlo kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva, bez výhrad.
Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0.  

 Přišel pan Martin Strnadel = od bodu 3. přítomno 13 zastupitelů.

3. Schvaluje podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
„Plán financování obnovy vodohospodářského majetku (vodovodů a kanalizací) v majetku 
Městyse nový Hrozenkov“ dle předloženého návrhu. Předmětem „Plánu“ je obnova
„Vodohospodářského majetku“, dále jen (VHM), který byl vybudován v rámci stavby –
Rozšíření vodovodní a kanalizační sítě Městyse Nový Hrozenkov a který slouží k dodávce 
pitné vody a k odvádění odpadních vod.    Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0

4. Schvaluje „Pasport místních komunikací“ pro městys a katastrální území Nový Hrozenkov 
dle předloženého návrhu.  Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1.    

5. Schvaluje „Plán zimní údržby“ pro městys a katastrální území Nový Hrozenkov dle 
předloženého návrhu.  Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0.

6.a) Schvaluje navýšení finančního příspěvku na rok 2013 pro neziskovou organizaci Charita 
svaté Rodiny Nový Hrozenkov na zajištění sociálních služeb pro uživatele městyse o částku
25 000,- Kč. Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1,
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   b) Schvaluje finanční příspěvek Charitě svaté Rodiny Nový Hrozenkov ve výši 200 000,-Kč 
na provoz organizace a na zajištění sociálních služeb pro uživatele městyse Nový Hrozenkov
na rok 2014.  Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0
   c) Schvaluje navýšení finančního příspěvku na rok 2013 pro organizaci TJ Sokol Nový 
Hrozenkov o částku 10 000,- Kč na provozní náklady.  Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0.
  d) Schvaluje finanční příspěvek TJ Sokolu Nový Hrozenkov ve výši 250.000,- Kč na provoz 
organizace na rok 2014. Pro: 12, proti:  0, zdržel se: 1, 

7. Schválilo Smlouvu o půjčce č. 1/2013 jejímž předmětem je zapůjčení finanční částky do 
výše 2 400 000,- Kč a to bezúročně na profinancování akce „Rekonstrukce LC Nový 
Hrozenkov“ registrované pod číslem 12/017/1123a/672/003033 se splatností do 30.6.2014.
Pro: 12, proti: 0, zdržel se:1

8. a) schvaluje finanční příspěvek Místní akční skupině Valašsko – Horní Vsacko, o.s. ve výši 
83.140,- Kč
b) schvaluje uzavření dohody o vzájemném zápočtu půjčky a finančního příspěvku na činnost 
mezi městysem Nový Hrozenkov a Místní akční skupinou Valašsko – Horní Vsacko, o.s.
Pro:  12, proti: 0, zdržel se: 1

9. Přijalo záměr prodeje následujících nemovitostí v k.ú. a Městysi Nový Hrozenkov:
-     bytový dům č.p. 795, stojící na parcele č. st. 2895
-     parcelu č. st. 2895
-     parcelu č. 2746/3

      -     část parcely č. 2744/1
      -     část parcely č. 2744/6
Před schválením vlastního prodeje budou zpracovány geometrické plány na odměření parcely 
č.2744/1 a parcely č.2744/6 a následně pak zpracováno „Prohlášení vlastníka“, které mimo 
jiné rozdělí bytový dům č.p.795 na bytové jednotky, a toto prohlášení pak bude vloženo do 
katastru nemovitostí.   Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1

10. Schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní č. 8140/15, v k.ú. a Městysi Nový 
Hrozenkov s tím, že nabyvatel bude souhlasit s vyčleněním části pozemku pro budoucí stavbu
ATS. Pro:  11, proti: 0, zdržel se: 2  

11.a) Schvaluje rozpočtové opatření na rok 2013 k 19.12.2013 dle předloženého návrhu 
(rozpočtová opatření č.  3/2013). Pro:  13, proti: 0, zdržel se : 0
    b) Pověřuje radu městyse ke schválení rozpočtového opatření městyse č.4/2013 k
31.12.2013     Pro:  13, proti: 0, zdržel se: 0

12. Schvaluje rozpočet na rok 2014 dle předloženého návrhu.  Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0
    
13. Schvaluje po projednání a na základě vyhodnocení a doporučení rady městyse prodej 
bytové jednotky č. 457/1 v domě městyse č. 457 umístěném na pozemku p. č. st. 1927, 
zastavěná plocha a nádvoří, společně se spoluvlastnickým podílem  ke společným částem 
domu č.p. 457 umístěném na pozemku p.č. st. 1927 ve výši  435/3602 a spoluvlastnickým 
podílem na pozemku p.č. st. 1927, zastavěná plocha a nádvoří o výměře, 863 m2 ve výši 
435/3602 . Bytová jednotka č. 457/1 je byt 1+1 umístěný ve 1. NP. Celková podlahová plocha 
bytové jednotky činí 43,5 m2. Dále prodej spoluvlastnického podílu ve výši 435/3602 na 
zemědělské stavbě bez čp/če nacházející se na pozemku p.č. st. 2188, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 64 m2, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 435/3602 na pozemku p.č. 
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st. 2188, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m2, to vše zapsáno v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín, pro městys a 
k. ú. Nový Hrozenkov na LV č. 2361 A. H.  za nejvyšší nabídnutou cenu. 
Pro: 13, proti: 0, zdržel se : 0

14. Schvaluje prodej pozemku p.č. st. 1997, o výměře 72 m2 v městysi a k.ú. Nový 
Hrozenkov manželům J. a R. Š. za dohodnutou cenu. Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0

15. Schvaluje prodej části pozemku p.č. 12517/5 a části pozemku p.č. 12517/4 v k.ú. a 
městysi Nový Hrozenkov dle GP pro rozdělení pozemku č. 1657-100/2010 ze dne 28.8.201
když tímto vzniká nová parcela č. 12517/8 o výměře 73 m2 J. O. za dohodnutou cenu. 
 jeden ze zastupitelů se hlasování neúčastnil.    Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

16.a) Schvaluje odkup části pozemku p.č. 4784 za cenu odsouhlasenou ZM, usnesením č. 
10/2008 ze dne 15.9.2008. Pro:  12, proti:  0, zdržel se: 1.
   b) Schvaluje odkup části pozemku p.č. 4689/2 a části pozemku p.č. 12515 za odhadní 
cenu. Pro:  13, proti: 0, zdržel se: 0.
     c) Schvaluje záměr odkupu pozemku p.č. 10747/6 o výměře 3849 m2, pozemků p.č. 747/4 
o výměře 1376 m2 a pozemku p.č. st. 2016/2 o výměře 110 m2 za odhadní cenu.
Zastupitelstvo pověřuje vedení městyse jednáním.  Pro:  12, proti:  0, zdržel se: 1.

17. Konstatuje, že stavba vodního díla „Samospádový vodovod Vranča“ (jímací studna a 
vodovod) je v majetku  městyse a to na základě rozhodnutí ONV Vsetín ze dne 6.7.1967 pod 
č.j.: OVHZL/vod. 1183/1967-Ad,  když předmětná stavba byla uvedena do trvalého užívání 
rozhodnutím ONV Vsetín ze dne 30.4.1968 pod č.j.: OVHZL/vod/1268/68. Vyřazení 
předmětného vodního díla z majetku městyse k 31.12.2005 je neplatné.   
Pro:  13, proti:  0, zdržel se:  0.

_______________________ ______________________
Pavel Jochec       Stanislava Špruncová       

starosta městyse Nový Hrozenkov místostarostka městyse Nový Hrozenkov




