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                                                     U S N E S E N Í  č. 6 

ze  zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov , konaného dne 27.7.2015 

  ________________________________________________________________________ 

 

Zapisovatel: Pavel Jochec 

 

Ověřovatelé zápisu: Věra Zbranková, MUDr. Jaroslav Procházka 

Přítomni:    8 – dle prezenční listiny                                                                     

Omluvení:  6 

Neomluvení: 1 

 

Program jednání:  

1. Zahájení, schválení programu 

2. Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva 

3. Rozpočtového opatření č.3/2015 

4. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině ZŠ 

5. Prodej, směna, odkup pozemků 

6. Zápis z jednání KV ZM 

7. Různé 

8. Závěr 

 

Z/6/1. ZM schvaluje program jednání dle přeloženého návrhu.  

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.     

 

Z/6/2. ZM provedlo kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva a to bez výhrad. 

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.     

 

Z/6/3. ZM schvaluje rozpočtové opatření číslo 3/2015 dle předloženého návrhu ke dni 

27.7.2015. Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.     

 

Z/6/4. a) ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Nový Hrozenkov, 

okres Vsetín, týkající se změny v čl.5 odstavce 5.1.1. hospodaření s majetkem ve vlastnictví 

zřizovatele. Zastupitelstvo pověřilo starostku podpisem dodatku. 

b) Zrušilo ,,Smlouvu o výpůjčce“ uzavřenou mezi Městysem a Základní školou dne 

20.10.2009.  Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.     

  

Z/6/5. a) ZM schvaluje prodej pozemku parcely číslo 14570/2 ostatní plocha o výměře 29m2 

paní Janě Bambuškové, za cenu 55,- Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené 

s prodejem (GP, poplatek za vklad do KN, návrh kupní smlouvy, atd.) Pro: 8, proti: 0, zdržel 

se: 0. 

b) ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 12693/1 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 

147 m2 panu Petrovi a Janovi Šipulovi, podílem ½, za cenu 100,- Kč/m2. Kupující uhradí 

veškeré náklady spojené s prodejem ( poplatek za vklad do KN,  návrh kupní smlouvy, atd.) 

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 
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c) ZM přijalo záměr prodeje p.č. 12671/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 89m2, 

s tím, že pozemek bude před prodejem vyměřen a v terénu vytyčen geodetem. Pro: 8, proti: 0, 

zdržel se: 0. 

 

d) ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 2998 tvalý travní porost o výměře 3129 m2 za pozemek 

č. 3250/1 ostatní plocha o výměře 243m2, p.č. 3250/2 ostatní plocha o výměře 300 m2, p.č. 

3249 ostatní plocha o výměře 356 m2, pozemek p.č. 3278/2 ostatní plocha, komunikace a část 

parcely č. 3278/1 trvalý travní porost  o výměře do 2000 m2, dále pak část pozemku p.č. 

4755/1 zahrada o výměře 7m2 (dle GP č.1952-85/2014)  vlastníka pana Orsága Jarmila. 

Náklady spojené se směnou zaplatí městys, daň zaplatí vlastníci dle zákona o daních. Pro: 8, 

proti: 0, zdržel se: 0. 

 

e) ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 5588/30, ostatní plocha o výměře 292 m2, p.č. 

st. 2440/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 529 m2, p.č. st. 2441/5 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 114 m2, 5588/27 ostatní plocha o výměře 1003 m2, panu Jaroslavu 

Řehákovi,  za cenu dle znaleckého posudku č. 171/2015 vypracovaného panem Ing. Petrem 

Cvejnem, dne 23.7.2015 ve výši 240.000,- Kč s tím, že městys zajistí vytyčení a zaměření 

pozemků a uhradí náklady spojené s prodejem. Daň zaplatí vlastníci dle zákona o daních. Pro: 

8, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

f) ZM přijalo  záměr prodeje části pozemku p.č. 4775/2 o výměře 5m2 díl ,,u“ dle GP 1952-

85/2014. Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

g) ZM schvaluje odkup částí pozemku p.č. 12521/1ostatní plocha, ostatní komunikace a to 

dílu ,,b“ o výměře 1m2, dílu ,,c“ o výměře 3m2, dílu ,,e“ o výměře 33 m2, dílu ,,k“ 

o výměře 32 m2, dílu ,, r“ o výměře 32 m2 od Zlínského kraje, Tř. t. Bati 21, 760 01 Zlín. 

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

 

h) ZM schvaluje odkup části  pozemku p.č. 13263/1 ostatní plocha o výměře cca 1000m2, dle 

situačního snímku za cenu do 30,- Kč/m2 od SŽDC, státní organizace, Oblastní ředitelství 

Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc. Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.    

 

 

Z/6/6. Vzala na vědomí zápis z jednání KV ZM Nový Hrozenkov. Bez výhrad. Pro: 8, proti: 

0, zdržel se: 0.    

 

 

 

 

 

 

Stanislava Špruncová                                                                      Pavel Jochec 

  starostka městyse                                                                     místostarosta městyse 

 

Vyvěšeno:  

Sňato:  


