
Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov ze dne 25.6.2014
  ________________________________________________________________________

Přítomni: Karel Čaník, Mgr. Miroslava Haničáková, Pavel Jochec, Stanislava Špruncová,
Martin Strnadel, Ing. Marie Vrtělová, Jiří Buček, Ing. František Novosad, Josef Černota,
MUDr. Miloslav Lehnert, Ing. Jindřich Ondruš, Věra Zbranková, MVDr. Jiří Novosad,
Vlastimil Stupka, Lucie Kopecká

Zapisovatel: Bc. Antonín Valíček

Zastupitelstvo městyse:

Schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Jindřich Ondruš, Josef Černota                                                         
Pro:  15, proti: 0, zdržel se: 0.   
Schvaluje návrhovou komisi: Jiří Buček, MVDr. Jiří Novosad
Pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0.   

1.Schvaluje zařazení do programu jednání body:
a) Volba nového člena Rady městyse - zařazen za bod Zahájení 
b) Stanovení počtu členů zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov pro volby do zastupitelstev 
obcí, které se budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014 - zařazen za bod Volba nového člena 
Rady městyse
Pro:  15, proti: 0, zdržel se: 0.       

Schvaluje upravený program jednání zastupitelstva.
  - zahájení
   - volba nového člena Rady městyse
   - Stanovení počtu členů Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov pro volby do zastupitelstev 
obcí, které se budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014
   - kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva
   - vnitřní předpis „Systém náležité péče“ městyse Nový Hrozenkov
  - účetní závěrka městyse
   - závěrečný účet městyse
   - rozpočtové opatření na rok 2014
   - dodatek ke stanovám SV-HV
   - smlouva o poskytnutí dotace  - ROP
  - změna kategorie silnice III/48717, Velka Vranča – Pohoří Javorníků
  - odkup, prodej, směny a zřízení věcného břemene na pozemku
   - různé
   - závěr
Pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0.      

2. Bere na vědomí rezignaci Ing. Jindřicha Ondruše ze dne 22.6.2014 na funkci člena Rady 
městyse Nový Hrozenkov. Zastupitelstvo městyse:
a) Schvaluje volbu nového člena Rady městyse formou tajného hlasování.
Pro:  10, proti:  2, zdržel se: 3.
b) Volí ze zastupitelů městyse Nový Hrozenkov v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 
m) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů do funkce neuvolněného 
člena Rady městyse Nový Hrozenkov pana Karla Čaníka.  Pro: 11, proti: 1, zdržel se: 3.  



3. Stanovuje dle § 67 a § 68 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pro 
nadcházející volby do Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov, které se budou konat ve 
dnech 10. a 11. října 2014, počet 15 členů zastupitelstva.
Pro:  14, proti: 0, zdržel se: 1.

4. Provedlo kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva, bez výhrad.
Pro:  14, proti:  0, zdržel se: 1.  

5. Schvaluje vnitřní předpis „Systém náležité péče městyse Nový Hrozenkov“ s účinností od 
1.1.2014. Pro: 14, proti:  0, zdržel se: 1.

6. Projednalo a schvaluje dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., Účetní závěrku Městyse Nový 
Hrozenkov za rok 2013 bez výhrad. Pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0.

7. Projednalo a schvaluje dle zákona č. 250/2000 Sb., Závěrečný účet Městyse Nový 
Hrozenkov za rok 2013 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.   
Pro:  15, proti: 0, zdržel se: 0.

8. Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Valašskému muzeu v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm ve výši 50.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s obnovou požárem zničené 
restaurace Libušín na Pustevnách.  Pro: 14, proti:  0, zdržel se: 0.

9. Schvaluje rozpočtové opatření na rok 2014 k 25.6.2014 dle předloženého návrhu 
(rozpočtová opatření č. 2/2014).   Pro:  15, proti: 0, zdržel se: 0         

10. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Sdružení Valašsko –
Horní Vsacko. Pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0.

11. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2014/0150/OKP 
Pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0.

12. Neschvaluje vyřazení silnice III/48717 (Vranča – Kohútka) o celkové délce 2,850 km, 
v k.ú. Nový Hrozenkov včetně jejích součástí a příslušenství, z kategorie silnice. 
Zastupitelstvo pověřuje vedení obce, starostu Pavla Jochce a místostarostku Stanislavu 
Špruncovou, k zastupování Městyse Nový Hrozenkov ve veškerých správních řízeních 
vztahujících se k silnici III/48717. Pro:  15, proti: 0, zdržel se: 0.

13. Schvaluje odkup části pozemku p.č. 8140/2 ostatní plocha o výměře 35 m2 dle návrhu 
geometrického plánu č. 1874-93/2013 zhotoveného Forestou SG, a.s., se sídlem Vsetín, Horní 
náměstí 1, 756 03 Halenkov č.p. 683, když tímto vzniká nová parcela č. 8140/24,  v k.ú. a 
městysi Nový Hrozenkov, na kterém se nachází část místní komunikace, od manželů J. a V. Š.
Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0.   

14. Schvaluje dohodu o vypořádání spoluvlastnictví k  pozemku p.č. 8140/15 ostatní plocha o 
výměře 800 m2, když městys je spoluvlastníkem ½ pozemku.   Městysi zůstane nově vznikla 
parcela č. 8140/25 o výměře 21 m2 dle návrhu geometrického plánu č. 1874-93/2013 
zhotoveného Forestou SG, a.s., se sídlem Vsetín, Horní náměstí 1, 756 03 Halenkov č.p. 683. 
Pro: 11, proti:  0, zdržel se: 1.



15. Schvaluje záměr směny pozemku p.č. 12668/1 o výměře 295 m2 v k.ú. a městysi Nový 
Hrozenkov. Pro:  13, proti: 0, zdržel se: 0.

16. a) Schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní č. 12592/4 o výměře 161 m2, v k.ú. a 
Městysi Nový Hrozenkov.    Pro:  13, proti: 0, zdržel se: 0.
      b) Schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 4762/3 a 4762/2 v k.ú. a městysi Nový 
Hrozenkov. Pro:   13, proti: 0, zdržel se: 0.

17. Bere na vědomí hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko,  dobrovolného 
svazku obcí za rok 2013.  Pro: 12, proti:  0, zdržel se: 0.

18. Bere na vědomí „Petici za zrušení konkurzního řízení na místo ředitelky Základní školy 
Nový Hrozenkov, okres Vsetín a prodloužení jejího funkčního období bez konkurzního 
řízení“ a konstatuje, že schválení vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele ZŠ Nový 
Hrozenkov ve smyslu § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 472/2011 Sb.
radou městyse je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů. Pro:  9, proti:  1, zdržel se: 3.
     
19. Bere na vědomí informaci Ředitelství silnic Zlínského kraje o opravě silnice II/487 s tím, 
že v úseku u hospody Na Vranči může dojít k demolici výše jmenované hospody.
Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 3.

20. Bere na vědomí, že zásahový vůz Avie ve vlastnictví městyse bude odprodána SDH Bytča 
za symbolickou cenu 100 Euro. Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0.

_______________________   ______________________
Pavel Jochec          Stanislava Špruncová       

starosta městyse Nový Hrozenkov         místostarostka městyse Nový Hrozenkov

Vyvěšeno:          7.7.2014
Sňato:               23.7.2014 




