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                                                         Usnesení 

  z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov, konaného dne 24.6.2020 

  ________________________________________________________________________ 

Zapisovatel: Bc. Iveta Válková 

 

Přítomni: Viktor Barbořák, Jiří Buček, Karel Čaník, Josef Černota, Bc. Josef Hodulák, Pavel 

Jochec, Vlastimil Koňařík, Mgr. Lucie Kopecká, Ing. František Novosad,  

MVDr. Jiří Novosad, Ing. Jindřich Ondruš, Lubomír Oravec, Vlastimil Stupka,  

Bc. Stanislava Špruncová, Věra Zbranková, 

Omluveni:                          

Neomluveni:   

Ověřovatelé zápisu: Věra Zbranková, Vlastimil Koňařík 

Program jednání: 

 
1. Zahájení, schválení programu 

2. Hospodaření za rok 2019 – účetní závěrka, závěrečný účet, zpráva auditu 

3. Rozpočtové opatření č. 2/2020 

4. Hospodaření SVHV, SOMV 

5. Smlouva o dílo na akci ,,Obnova obecního majetku – Most ev.č. 01M” 

6. Smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti 

7. Prodej, převod nemovité věci 

8. Úprava Stanov Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 

9. Kronika 2019 

10. Žádost o projednání zásobování RD pitnou vodou v lokalitě Vranča 

11. Různé 

12. Závěr 

 

 

Z/12/1.  ZM schvaluje program jednání dle předloženého návrhu, jmenuje 

zapisovatelkou paní Bc. Ivetu Válkovou a ověřovatelé zápisu paní Věru Zbrankovou a 

pana Vlastimila Koňaříka.   

                                                                                                 Pro:14, proti:0, zdržel se:0.                                                                                                          

 

Příchod pana zastupitele Vlastimila Stupky 16:08 hod.  

 

 

Z/12/2. a) ZM bere na vědomí Zprávu Finančního výboru ze dne 10.6.2020  

 

b) ZM schvaluje Účetní závěrku městyse Nový Hrozenkov za rok 2019. 

                                                                                                  Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

 

c) ZM schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet městyse Nový Hrozenkov za rok 

2019, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse č. 153/2019 EKO bez 

výhrad. 

                                                                                                         Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 
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Z/12/3. ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020 ke dni 24.6.2020, dle předloženého 

návrhu. 

                                                                                                                 Pro: 15, proti:0, zdržel se:0.                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Z/12/4.a) 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 2019 včetně Zprávy  o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV, IČ: 

70238880 za rok 2019. 

 

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 SVHV 

za rok 2019 včetně Zprávy  o výsledku přezkoumání hospodaření SVHV, IČ: 67728189 

za rok 2019. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Z/12/5. ZM schválilo Smlouvu o dílo s fa Rebound s.r.o., Slezká 96, 735 14 Orlová – 

Poruba, IČ: 609963, týkající se rekonstrukce mostu přes řeku Bečvu v rámci akce ,, 

Obnova obecního majetku – most ev.č. 01M přes Vsetínskou Bečvu v obci Nový 

Hrozenkov“ za cenu 11.736.302,57 Kč s DPH. ZM pověřilo starostku podpisem smlouvy.    

                                                                                                      Pro:15, proti:0, zdržel se:0.  

 

Z/12/6.a) ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby  č. IP-12-8025830 s ČEZ Distribucí, a.s., IČ 24729035, se 

sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě 

plné moci firmou ARPEX MORAVA s.r.o., se sídlem Teslova 873/2, 702 00 Ostrava – 

Přívoz, IČ 26809559, spočívající v právu umístění rozpojovací skříně SP100 na pozemku 

v majetku městyse č.p.12545 v k.ú. Nový Hrozenkov, za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč 

bez DPH.                                                                                                      

                                                                                                      Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

 

b) ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby  č. IV-12-8018726/004 s s ČEZ Distribucí, a.s., IČ 24729035, se sídlem 

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě plné 

moci firmou ENPRO Energo s.r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45, IČ: 

28628250, týkající se položení zemního kabelového vedení nízkého napětí na pozemky 

městyse p.č. 12663/3, 12663/2, 12699/5, 12664/1 v k.ú. Nový Hrozenkov za jednorázovou 

úhradu 4.000,- Kč bez DPH.                               

                                                                                                        Pro:15, proti:0, zdržel se:0.  

                                                                                                       

c) ZM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti s CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 

2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ.: 04084063 týkající se služebnosti pro vložené sítě 

elektronických komunikací do pozemků městyse p.č. 4590/1, p.č. 12490/7, 12490/9, 

12525/2 v k.ú. Nový Hrozenkov za náhradu ve výši 100,- Kč bez DPH.  

                                                                                                        Pro:14, proti:0, zdržel se:1. 

 

d) ZM schvaluje Smlouvu o vložení věcného břemene oprávněnému panu Píškovi, bytem 

Nový Hrozenkov dle GP 2386-7543/2019 vyhotoveného fa ValMez geo s.r.o. Hranická 

93, 757 01 Valašské Meziříčí ze dne 10.3.2020 bez náhrady. 

                                                                                                        Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 
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e) ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s INTERNEXT 2000, 

s.r.o. se sídlem Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČ:25352288 za účelem vložení služebnosti 

pro pozemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích městyse parc. 

č. 2744/3, 2744/6, 2744/7, 2990/3, 4519, 4560/1, 4560/2, 4617/1, 4699/4, 4753, 4775/2, 4847/1, 

12490/4, 12490/5, 12490/6, 12490/7, 12490/8, 12490/9, 12490/10, 12490/22, 12490/46, 

12490/60, 12501/1, 12521/11, 12521/14, 12521/16, 12521/21, 12521/22, 12521/23, 12525/2, 

12527/2, 12531/3, 14484/1 v k. ú. Nový Hrozenkov, za náhradu stanovenou znaleckým 

posudkem, který vyhotoví na své náklady oprávněný.  

                                                                                                      Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

 

Z/12/7. a) ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 12687 dílu ,,b“ o výměře 74 m² a části 

p.č.12688 dílu ,,c“ o výměře 108 m² dílu ,,h“a ,,f“ o výměře 17 m² dle GP č. 2289-

190329/2019, vyhotoveným Ing. Martinem Hrdličkou, SJM Staňkovým, bytem 

Hustopeče za cenu 100,-Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s odkupem.                                                                                                           

                                                                                                        Pro:14, proti:0, zdržel se:1. 

 

b) ZM schvaluje odkup části p.č. 8478/1, dílu ,,g“ a ,,e“ o výměře 10 m² dle GP č. 2289-

190329/2019, vyhotoveným Ing. Martinem Hrdličkou,  od SJM Staňkovým, bytem 

Hustopeče za cenu 100,-Kč/m². Prodávající uhradí veškeré náklady spojené s odkupem.                                     

                                                                                                      Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

 

c) ZM schvaluje odkup pozemku p.č. 12718/30 o výměře 40 m² dle GP 2389-7185/2020 

vyhotoveného fa ValMez geo s.r.o., dne 9.6.2020 od manželů Šarmanových, bytem Nový 

Hrozenkov za cenu 400,- Kč/m², s tím že veškeré náklady spojené s kupní smlouvou 

uhradí kupující.                                                                            

                                                                                                     Pro:13, proti:0, zdržel se:2. 

 

d) ZM schvaluje odkup pozemku p.č. 12718/28 o výměře 127 m²  a p.č. 12718/29 o 

výměře 11 m² , dle GP 2388-7184/2020 vyhotoveného fa ValMez geo s.r.o., dne 9.6.2020 

od manželů Šarmanových, bytem Nový Hrozenkov za cenu dle znaleckého posudku, 

s tím že veškeré náklady spojené s kupní smlouvou uhradí kupující.   

                                                                                                     Pro:10, proti:1, zdržel se:4. 

 

e) ZM schvaluje odkup pozemku p.č. 4720/11 o výměře 361 m² dle GP č.2385-7183/2020 

vyhotoveného fa ValMez geo s.r.o., dne 20.4.2020 od majitele pana Cvana, bytem 

Karolinka za cenu 400,-Kč/m² , s tím že veškeré náklady spojené s kupní smlouvou 

uhradí kupující.                               

                                                                                                      Pro:13, proti:0, zdržel se:2. 

 

f) ZM přijalo adresný záměr převodu pozemků do vlastnictví Zlínskému kraji p.č. 

12490/46 o výměře 34m², p.č. 12490/56 o výměře 3m², p.č. 12490/57 o výměře 2m², p.č. 

12490/58 o výměře 2m², p.č. 12490/59 o výměře 9m², p.č. 12521/45 o výměře 10m², p.č. 

12559/78 o výměře 21m², p.č. 12559/79 o výměře 6m²p.č. 12559/167 o výměře 5m².    

                                                                                                    Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

 

g) ZM schvaluje odkup pozemků nacházejících se pod nově vybudovanými chodníky  

p.č. 12521/51 o výměře 13 m², p.č. 12521/46 o výměře 6 m², p.č. 12527/6 o výměře 41m², 

p.č. 12521/47 o výměře 4m², p.č. 12521/49 o výměře 4m² dle GP 2324-75/2019, dále p.č. 

5033/2 o výměře 23 m² dle GP 2322-73/2019, p.č. 14664 o výměře 6m², dle GP č. 2326-

77/2019 a p.č. 12490/18 o výměře 60 m², p.č. 12490/48 o výměře 6m², p.č. 12490/29 o 
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výměře 14 m² dle GP 2325-76/2019 vyhotoveného GEOTROP spol.s.r.o., Nábřežní 455, 

760 01 Zlín IČ.: 27691772 za cenu dle znaleckého posudku, s tím, že veškeré náklady 

s prodejem uhradí městys.  

                                                                                                    Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

 

h) ZM schválilo odkup pozemku p.č. 5249/2 a 5248/2 od majitele pana Lušovského, 

bytem Nový Hrozenkov  za cenu dle znaleckého posudku. 

                                                                                                     Pro:12, proti:1, zdržel se:2. 

 

ch) ZM schválilo odkup pozemku p.č. 5231/3a 5245/2 od majitele pana Minarčíka, 

bytem Nový Hrozenkov  za cenu dle znaleckého posudku. 

                                                                                                    Pro:13, proti:0, zdržel se:2. 

 

i)ZM projednalo dohodu navrženou advokátkou paní Barborou Chmelařovou, právní 

zástupkyní manželů Daňkových o koupi části p.č. 2981 o výměře 134 m² za cenu 100 

Kč/m² a dohodu odmítlo.   

                                                                                                     Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

 

Odchod pana Ing. Františka Novosada 18.16 hod. - příchod 18.28 hod. 

 

Z/12/8. ZM schvaluje upravené Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ: 

70238880, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín v předloženém znění.  

                                                                                                     Pro:14, proti:0, zdržel se:0. 

 

Z/12/9.  ZM schvaluje předložený návrh zápisu do Kroniky Nový Hrozenkov za rok 

2019 s těmito změnami: zaměřit se více na události které se týkají přímo Nového 

Hrozenkova např. co se tu vybudovalo apod., vyškrtnout úmrtí pana Karla Gotta není 

spjat nijak s Novým Hrozenkovem, výsledky voleb v Novém Hrozenkově rozepsat 

podrobněji.       

                                                                                                     Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

 

Z/12/10. ZM projednalo ,,Žádost o projednání zásobování rodinných domů pitnou vodou 

v lokalitě Vranča“ a nesouhlasí s vybudováním studní pro rodinné domy a zároveň 

nesouhlasí s vybudováním společného vrtu. Městys Nový Hrozenkov v současné době řeší 

vypracování projektu ,,Rozšíření vodovodního a kanalizačního řádu do Malé i Velké 

Vranče“ (součástí je i lokalita Vranča).                               

                                                                                                     Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

 

Z/12/11.a) ZM souhlasí s posunutím termínu konání Valašských letokruhů na pátek 

9.10.2020. Pověřuje starostku podpisem Veřejnoprávní smlouvy č.19/2020 o poskytnutí 

dotace.    

                                                                                                     Pro:14, proti:0, zdržel se:1. 

 

b) ZM projednalo žádost pana Zapalače, bytem Nový Hrozenkov, týkající se prominutí 

nájemného za březen až květen 2020. ZM se usneslo, že prominutí nájemného bude 

v souladu s výzvou Covid-nájemné.  

                                                                                                     Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 
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Bc. Stanislava Špruncová      Pavel Jochec 

     starostka městyse           místostarosta městyse 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  3.7.2020 

Sňato:       20.7.2020 

 


