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                                                          Usnesení 

  ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov, konaného dne 21.1.2019 

  ________________________________________________________________________ 

 

Přítomní: Viktor Barbořák, Jiří Buček, Josef Černota, Bc. Josef Hodulák, Pavel Jochec, 

Vlastimil Koňařík, Mgr. Lucie Kopecká, Ing. František Novosad, Ing. Jindřich Ondruš, 

Lubomír Oravec, Vlastimil Stupka, Bc. Stanislava Špruncová, Věra Zbranková. 

Omluveni: Karel Čaník, MVDr. Jiří Novosad,      

Neomluveni:  0 

 

Program jednání: 
 

1. Zahájení, schválení programu 

2. MESOH- motivační a evidenční systémy pro odpadové hospodářství  

3. OZV č. 1,2/2019 

4. Strategický plán rozvoje městyse 

5. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - pozemky, budova č. p. 409   

6. Prodej, směna, odkup pozemku 

7. Různé 

8. Závěr 
 

Z/4/1.a) ZM schvaluje program jednání s doplněním bodu programu o odměňování 

zastupitelů od 1.2.2019 a podání žádosti o dotaci na MMR, do OPŽP MŽP. Jmenuje 

zapisovatelkou paní Bc. Ivetu Válkovou a ověřovatelé zápisu paní Mgr. Lucií Kopeckou 

a paní Věru Zbrankovou.   

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

   

Z/4/1.b) ZM provedlo kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva, a to bez 

výhrad. 

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

16:15 hod. příchod pana Ing. Jindřicha Ondruše 

16:26 hod. příchod pana Jiřího Bučka 

16:31 hod. příchod pana Vlastimila Stupky 

    

Z/4/2.ZM schvaluje zavedení MESOH (motivační a evidenční systém pro odpadové 

hospodářství) pro městys Nový Hrozenkov a pověřuje starostku podpisem ,,Smlouvy o 

zavedení , provozování a koordinaci MESOH“ a podáním žádosti o poskytnutí dotace.  

                                                                                                     Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 2.    

Z/4/3.a) ZM schvaluje OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

kterou se ruší OZV č. 5/2018 z důvodu administrativní chyby.   

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

 

Následně se paní starostka vrátila k projednání bodu Z/4/2 a předala slovo panu Staňkovi. 

                                                                                                                                                                                                           

Z/4/3.b) ZM schvaluje OZV č. 2/2019 o nočním klidu s tím, že do OZV č. 2/2019 budou 

doplněny další dny omezení nočního klidu, které byly uvedeny v žádosti.   

                                                                                                     Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 4. 
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Z/4/4. ZM schválilo střednědobý koncepční dokument na období 2019 – 2023 s názvem 

„Městys Nový Hrozenkov – program rozvoje“  s úpravou na str. 36 v bodě opatření 1.2: 

,,odpočinková zóna u knihovny“  nahradit ,,víceúčelová plocha“.   

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

 

Z/4/5. ZM schválilo „Smlouvu o budoucí kupní smlouvě“ a návrh „Kupní smlouvy“ 

s Auto Nový Hrozenkov-družstvem opravářů, v.d., č.p. 409, 756 04 Nový Hrozenkov, IČ: 

47672048 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku městyse podpisem smlouvy. 

                                                                                                   Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1.    

                                                                                                

18:47 hod. odchod pana místostarosty Jochce 

 

Z/4/6.a) ZM schválilo prodej p.č. 12659/1 o výměře 85 m², ostatní plocha, ostatní 

komunikace vzniklé oddělením z p.č. 12659 dle GP č. 2183-70715/2018 vyhotoveným 

ValMez geo. s.r.o., panu  Hatlapatkovi,  za cenu dle znaleckého posudku s tím, že se 

městys bude podílet 1/3 na úhradě poplatků spojených s převodem pozemků (GP, vklad, 

správní poplatky, znalecký posudek, atd..) 

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

18:50 hod. příchod pana místostarosty Jochce 

 

b) ZM schválilo prodej p.č. 12659/3 o výměře 167 m², ostatní plocha, ostatní komunikace 

vzniklé oddělením z p.č. 12659 dle GP č. 2183-70715/2018 vyhotoveným ValMez geo. 

s.r.o., a p.č. 9357/1 o výměře 77 m², trvalý travní porost, paní Kovaříkové, za cenu dle 

znaleckého posudku s tím, že se městys bude podílet 1/3 na úhradě poplatků spojených 

s převodem pozemků (GP, vklad, správní poplatky, znalecký posudek atd..)           

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

 

c) ZM schválilo odkup p.č. 9364/2 neplodná půda o výměře 64 m², vzniklé oddělením 

z p.č. 9364 majitele pana Hatlapatky,  za cenu dle znaleckého posudku a p.č. 9365/3 

neplodná půda o výměře 176 m², vzniklé oddělením, z p.č. 9365/2 od majitele paní 

Kovaříkové za cenu dle znaleckého posudku s tím, že se městys bude podílet 1/3 na 

úhradě poplatků spojených s převodem pozemků (GP, vklad, správní poplatky, 

znalecký posudek atd….)   

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

 

d) ZM přijalo záměr prodeje nebo směny části pozemku p.č. 12559/1 v k.ú. a městysi 

Nový Hrozenkov. 

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

    

e) ZM přijalo záměr prodeje nebo směny části pozemku p.č. 12691 v k.ú. a městysi Nový 

Hrozenkov.                                                                                      

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

 

Z/4/7.  ZM schválilo v souladu s § 153 ods.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle nařízení 

vlády č. 318/2017 Sb, ve znění pozdějších předpisů, výši odměn neuvolněným členům 

zastupitelstva takto:  

- členu zastupitelstva ve výši: ……………………….1.641,- Kč 

- členu rady ve výši:               ………………………. 6.566,- Kč 

- předsedům výborů:              ……………………….3.283,- Kč  

- členové výborů:                    ………………………  2.736,- Kč 



3 

 

 

V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce se odměny 

nesčítají, odměna se poskytne jedna, a to odměna nejvyšší.    

 

Odměny se poskytnou ode dne 1.2.2019    

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

 

Z/4/8.a) ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje 

venkova, dotační titul č. 117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury k 

projektu: ,, Sportovní hala, včetně rekonstrukce stávající budovy, úprav vstupních 

prostor a rekonstrukce venkovních ploch“.  

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

 

b) ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje 

venkova, dotační titul č. 117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov k 

projektu: ,, Multifunkční dům č.p. 453“  

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

 

c) ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z OPŽP MŽP, prioritní osy PO5, specifický cíl 

5.1a, Komplexní řešení energetické náročnosti budovy na projekt s názvem: Energetické 

úspory Základní škola Nový Hrozenkov 5.1a., a specifický cíl 5.1b, Jednotlivá opatření 

snižující energetickou náročnost budovy s názvem: Energetické úspory Základní škola 

Nový Hrozenkov 5.1b.  Vlastní zdroje na financování projektů budou zajištěny 

z vlastních prostředků městyse.                                            Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

 

       

 

 

 

Bc. Stanislava Špruncová                                                                    Pavel Jochec 

    starostka městyse                                                                      místostarosta městyse     

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:   29.1.2019 

Sňato:          14.2.2019                                                                                                                                                             

  

 


