
                                                               Usnesení 

z 23. zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov, konaného dne 11.6.2018 

  ________________________________________________________________________ 

 

Zapisovatel: Bc. Iveta Válková 

 

Přítomni: Jiří Buček, Karel Čaník, Pavel Jochec, Mgr. Jitka Maliňáková, Ing. František 

Novosad,  MVDr. Jiří Novosad, Ing. Kristýna Pekařová, MUDr. Jaroslav Procházka, 

Vlastimil Stupka, Martin Strnadel, Bc. Stanislava Špruncová, Věra Zbranková  

Omluveni: Ing. Jindřich Ondruš, Mgr. Hana Burdová, Mgr. Andrea Střelecká    

Neomluveni:  -  

Ověřovatelé zápisu: Věra Zbranková, MVDr. Jiří Novosad 

 

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM 

3. Schválení hospodaření za rok 2017 – Závěrečný účet, Účetní závěrka, Zpráva č. 

311/2017/IAK 

4. Úvěrová smlouva, Rozpočtové opatření č. 2/2018 

5. OZV 2,3,4/2018 

6. Smlouvy budoucí o smlouvách o zřízení věcného břemene – služebnosti 

7. Prodej, výkup pozemků 

8. Stanovení počtu zastupitelů 

9. Různé 

10. Závěr 

 

 

Z/23/1. ZM schvaluje program jednání bez připomínek. Jmenuje zapisovatelkou paní Bc. 

Ivetu Válkovou, ověřovatelé zápisu paní Věru Zbrankovou a MVDr. Jiřího Novosada. 

                                                                                                Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0.     

 

K bodu Z/23/2. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM 

Z/23/2.ZM provedlo kontrolu usnesení minulého zastupitelstva, a to bez výhrad.   

                                                                                                   Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

Příchod zastupitele pana Martina Strnadla 16:09 hod.  

                                                                                       

K bodu Z/23/3. Schválení hospodaření za rok 2017-Závěrečný účet, Účetní závěrka, 

Zpráva č. 311/2017/IAK 

Z/23/3.a) ZM schvaluje Účetní závěrku městyse Nový Hrozenkov za rok 2017.                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                     Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0.  

Z/23/3.b) ZM schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet městyse Nový Hrozenkov za 

rok 2017, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse č. 311/2017/IAK bez 

výhrad. 

                                                                                                     Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1. 

Příchod zastupitele pana Vlastimila Stupky 16:35 hod.  

 

K bodu Z/23/4. Úvěrová smlouva, Rozpočtové opatření č. 2/2018    

Z/23/4.a) ZM schvaluje indikativní nabídku na poskytnutí úvěru 15.000.000,- Kč od  



ČS a.s., na financování akce s názvem ,,Silnice II/487: Nový Hrozenkov – chodníky“   a 

pověřuje starostku k podpisu úvěrové smlouvy dle uvedených parametrů s pevnou úrokovou 

sazbou ve výši 1,97 % po celou dobu úvěru.  

                                                                                                   Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1. 

Z/23/4.b) ZM schvaluje dotaci ve výši 40.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu č. 14/2018“ 

zapsanému spolku Rozína dětem, Nový Hrozenkov 437, IČ 22724516 na úhradu školních 

balíčků pro prvňáčky, zapůjčení patry stanu, skákacího hradu, úhrada ohňostroje a 

mikulášských balíčků .  

                                                                                                     Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

Pan zastupitel Ing. Bc. František Novosad odešel z jednání zastupitelstva.  

 

  Z/23/4.c) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 /2018 ke dni 11.6.2018 s těmito změnami: 

Přesun prostředků z § 2310 pol. 6121 org. 91 – ATS Vranča na § 3429 pol. 6121 org. 79 – 

parkovací automat jezero Kč 300 000,- Kč 

Přesun prostředků z § 2212 pol. 5171 – opravy komunikací na § 2333 pol. 5171 – oprava 

drobných vodních toků Kč 251 000,00 (oprava koryta toku Babínek).          

                                                                                                   Pro: 9 , proti: 1 , zdržel se: 1. 

Pan zastupitel Ing. Bc. František Novosad je přítomen. 

 

K bodu Z/23/5 OZV 2,3,4/2018 

Z/23/5. a) ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Nový Hrozenkov č. 2/2018, 

o místním poplatku ze psů s tím, že se snižuje poplatek za každého psa na 100,- Kč ročně. 

OZV bude platit od 1.1.2019.   

                                                                                               Pro: 11,  proti: 0, zdržel se: 1. 

Z/23/5.b) ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Nový Hrozenkov č. 3/2018, 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle předloženého návrhu platnou od 

1.7.2018. 

                                                                                                     Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

Z/23/5.c) ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Nový Hrozenkov č. 4/2018, 

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. Koeficient u stavebních pozemků 

a u zdanitelných staveb a u ostatních zdanitelných jednotek, tvořících příslušenství k obytným 

domům se stanovuje ve výši 1,6. Koeficientem se násobí základní sazba daně, dle zákona 

338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.  

                                                                                                      Pro: 8, proti: 2, zdržel se: 2. 

 

K bodu Z/23/6.a) Smlouvy budoucí o smlouvách o zřízení věcného břemene – služebnosti 

Z/23/6.a) ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o 

právu provést stavbu č. IP-12-8021455 s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 

874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, týkající se vložení distribuční soustavy na pozemek p.č. 

12659.  

                                                                                                    Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0. 

Z/23/6.b) ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 

služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6, 130  00 Praha 

3 – Žižkov, IČ 04084063 a Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, 76 190 Zlín, IČ 

70891320, týkající se realizace stavby pod označením ,, 16010-044456 VPIC Nový 

Hrozenkov, silnice II-487“ v jejímž rámci bude umístěno vedení veřejné komunikační sítě 

do pozemku p.č. 12490/1. Městys hradí náklady dle smlouvy.   

                                                                                                   Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0. 



Z/23/6.c) ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Českou 

telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6, 130  00 Praha 3 – Žižkov, IČ 

04084063, týkající se zřízení služebnosti na pozemky p.č. 12525/2, 4519, 4560/1, 12490/10, 

12490/9 v rámci stavby s názvem  ,, 16010-044456 VPIC Nový Hrozenkov, silnice II-487“ .   

                                                                                                  Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

Z/23/6.d) ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

s Vodovody a kanalizacemi Vsetín, a.s. se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 

47674652, týkající se vložení služebnosti na pozemky p.č. 12490/9 a 4560/2 v rámci stavby 

s názvem ,, Výměna vodovodu Nový Hrozenkov – u stavebnin“ bez připomínek.   

                                                                                                  Pro: 12, proti: 0 ,zdržel se: 0. 

K bodu Z/23/7a) Prodej, výkup pozemků   

Z/23/7.a) ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 12705/1, vodní plocha, tok přirozený, a to 

jeho nově vzniklé části p.č. 12705/2 o výměře 77 m², ostatní plocha, jiná plocha, dle GP č. 

2187-70722/2018, zhotoveným firmou ValMez geo, s.r.o.,   panu O. J. za cenu 50,- Kč/m ² 

s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku (vklad, kupní 

smlouvu, GP, správní poplatky, daň…)   

                                                                                                    Pro: 11, proti: 1, zdržel se: 0. 

 

Z/23/7.b) ZM přijalo záměr prodeje části pozemku p.č. 12522/1, ostatní plocha, a prodeje 

části p.č. 12521/11, ostatní plocha. 

                                                                                                    Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 3. 

 

Pan zastupitel Ing. Bc. František Novosad odešel 18:08 hod.  

 

Z/23/7.c) ZM přijalo záměr  prodeje nově vzniklých pozemků na základě  geometrického 

plánu č. 2057-23/2016,  kdy se z pozemku parc. č. 12572/1 oddělují nově vzniklé pozemky 

parc. č. 12572/5 o výměře 160 m2 - ostatní plocha/ ostatní komunikace, parc. č. 12572/6 o 

výměře 36 m2 - ostatní plocha/ ostatní komunikace, parc. č. 12572/7 o výměře 3 m2 - ostatní 

plocha/ ostatní komunikace, parc. č. 12572/8 o výměře 85 m2 - ostatní plocha/ ostatní 

komunikace a parc. č. 12572/9 o výměře 30 m2 - ostatní plocha/ ostatní komunikace, dále se 

z pozemku parc. č. 12573/5 odděluje nově vzniklý pozemek parc. č. 12573/9 o výměře 258 m2 

- ostatní plocha/ ostatní komunikace, z pozemku parc. č. 12573/6 se odděluje nově vzniklý 

pozemek parc. č. 12573/7 o výměře 276 m2 - ostatní plocha/ ostatní komunikace, z pozemku 

parc. č. 12574 se odděluje nově vzniklý pozemek parc. č. 12574/2 o výměře 20 m2 - ostatní 

plocha/ ostatní komunikace, z pozemku parc. č. 12696 se odděluje nově vzniklý pozemek parc. 

č. 12696/2 o výměře 10 m2 - ostatní plocha/ ostatní komunikace a dále se z pozemku parc. č. 

12697/3 odděluje díl "c" o výměře 24 m2, z pozemku parc. č. 12697/4 se odděluje díl "d" o 

výměře 97 m2 a vzniká pozemek parc. č. 12697/13 o výměře 121 m2 - ostatní plocha/ ostatní 

komunikace.   

                                                                                                    Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

Z/23/7.d) ZM přijalo adresní záměr bezúplatného převodu majetku a to ,,Mostu v Malé 

Brodské – Nad Boháči“ do majetku Opatství Staré Brno, Řádu sv. Augustina.        

                                                                                                     Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

Z/23/7.e) ZM přijalo záměr prodeje části pozemku p.č. 12697/1.          

                                                                                                   Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0.  

 

 



Z/23/7.f) ZM schvaluje odkup pozemku části p.č. 13263/1 ostatní plocha, dráha o výměře cca 

3 400 m²  za cenu max. 70,- Kč/m², od majitele České republiky, správce SŽDC.    

                                                                                                   Pro: 8, proti:1, zdržel se: 2. 

 

K bodu Z/23/8 Stanovení počtu zastupitelů 

Z/23/8. ZM stanovilo počet zastupitelů pro volby do zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov 

v počtu 15 zastupitelů.                                                       

                                                                                                   Pro:11, proti: 0, zdržel se: 0.  

K bodu Z/23/9 Různé 

Z/23/9. a) ZM projednalo předloženou petici za zpomalovací semafor a radar a pověřilo paní 

starostku, aby zajistila vypracovaní studie projektu umístění zpomalovacích semaforu nebo 

informativních radarů.   

 

                                                                                                   Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1.  

 Z/23/9.b) ZM  na základě ustanovení § 39, odst. (11) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, bere na vědomí  Závěrečný účet SOMV za rok 2017 

včetně Zprávy č. 423/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV, IČ: 70238880 za rok 

2017 
 

 

 

 

 

 

Stanislava Špruncová                                                                      Pavel Jochec 

  starostka městyse                                                                     místostarosta městyse 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 19.6.2018 

Sňato:         9.7.2018 

     

             

                                                                                        

 

 


