
 

                                                          Usnesení 

z  16. zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov, konaného dne 19.12.2016 

  ________________________________________________________________________ 

 

Zapisovatel:  Bronislava Kulčáková 

 

Přítomni: Karel Čaník, Jiří Buček,  Bc. Stanislava Špruncová, Pavel Jochec, MVDr. Jiří 

Novosad, Ing. Jindřich Ondruš, MUDr. Jaroslav Procházka,  Martin Strnadel, Zbranková Věra 

Omluveni:   Ing.František Novosad, Vlastimil Stupka, Mgr. Hana Burdová, Mgr. Andrea 

Střelecká, Mgr. Jitka Maliňáková,   

Neomluveni:  Ing. Roman Orság, 

Ověřovatelé zápisu: Věra Zbranková, Karel Čaník 

 

Program jednání: 

 
1. Zahájení, schválení programu 

2. Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva 

3. Žádosti o dotace na rok 2017, veřejnoprávní smlouvy 

4. Rozpočet pro rok 2017 

5. Změny Územního plánu  

6. Směna, prodej, odkup nemovitostí 

7. Různé 

8. Závěr 

 

 Z/16/1. ZM schvaluje program jednání bez připomínek. Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.     

 

Z/16/2. ZM provedlo kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva bez výhrad.   

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

 

Z/16/3. a) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu 

č. 1/2017“ Charitě Svaté rodiny Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov č.p. 124, IČ 

48773514 na pokrytí provozních nákladů organizace.  

                                                                            Pro: 8, proti: 1 (p. Procházka), zdržel se: 0.  

 

 

Z/16/3. b) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu 

č. 2/2017“ Mysliveckému spolku Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov č. ev. 25, IČ 

623 34 662 na pokrytí nákladů na opravu myslivecké chaty a vybudování altánu.   

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

 

 

 

Z/16/3. c) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu 

č. 3/2017“ Tělovýchovné jednotě Sokol Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov č.p. 914, 

IČ 64123201 na pokrytí nákladů na celoroční provoz TJ.        

                                                                           Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 (p.Novosad J.). 

 



 

Z/16/3. d) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu 

č. 4/2017“ SDH Nový Hrozenkov, čp. 458, IČ 63701731 na přestavbu soutěžní požární 

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

 

Z/16/3. e) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu 

č. 5/2017“ SDH Nový Hrozenkov, čp. 458, IČ 63701731 na uhrazení hudební produkce na 

kulturní akci a pohárů do soutěže.                                            Pro: 9 , proti: 0, zdržel se: 0. 

 

 

 

Z/16/3. f) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu 

č.6/2017“ Římskokatolické farnosti Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov č.p. 460, IČ 

47997940 na pořízení brány a opravu plotu farské zahrady.    

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

 

Z/16/3. g) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu 

č. 7/2017“  pěveckému souboru Hafera z Nového Hrozenkova, č.p. 304, IČ 22899766 na 

úhradu nákladů na občerstvení, ubytování pozvaných hostů a uspořádání koncertu k 10. 

výročí založení pěveckého souboru.                                            Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

 

 

Z/16/3. h) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu 

č. 8/2017“ Ostrévce z.s., 756 04 Nový Hrozenkov č.p. 845, IČ 02492334 na provozní a 

cestovní náklady  a náklady na vybavení spolku.                      Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

Z/16/3. ch) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu 

č. 9/2017“ Spolku DFS Vranečka z.s., 756 04 Nový Hrozenkov 845, IČ 26593432, na 

úhradu provozních nákladů, soustředění, vystoupení a uspořádání valašského bálu, na 

pořízení krojů a krojových součástí.                                          Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.   

 

Z/16/4. a) ZM schvaluje rozpočet pro rok 2017 podle předloženého návrhu.     

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

Z/16/4. b) ZM pověřuje Radu městyse ke schválení rozpočtového opatření městyse č. 

5/2016 ke dni  31.12.2016, s tím, že rozpočtové opatření č. 5/2016 bude předloženo 

zastupitelům při nejbližším zasedání ZM.                               Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

 

Z/16/5. a)  ZM schvaluje Podmínky úhrady nákladů spojených s pořízením změn územního plánu 

Nový Hrozenkov na území Městyse Nový Hrozenkov ve smyslu  ustanovení § 45 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, včetně Návrhu smlouvy. V případě pořízení změny ÚP mimo pravidelnou aktualizaci 

uhradí žadatel 100% nákladů za pořízení a to na základě smlouvy se zadavatelem, v případě 

žádostí o pořízení změny po dvou letech (od nabytí ÚP) uhradí žadatel 50% nákladů a to na 

základě smlouvy se zadavatelem a 50% nákladů bude hradit městys a při pravidelné aktualizaci, 

která bude probíhat co čtyři roky (od nabytí UP) bude náklady za pořízení změn ÚP hradit ve 

výši 100% městys.                                                                            Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

 

 

 



 

 

 Usnesení:  

Z/16/5. b) Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov dle ustanovení  § 6 odst. 5 písm. f) a § 

46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodlo tak, že:  

 

nesouhlasí  s  pořízením změny územního plánu Nový Hrozenkov dle předloženého 

návrhu podaného navrhovatelem Zelenkovou Květoslavou, bytem Havlíčkova 859/15, 757 

01 Valašské Meziříčí, spočívající ve změně využití území vymezené pozemky par.č. 5077/2 

v k.ú. Nový Hrozenkov plochu smíšenou obytnou vesnickou SO.3 (bydlení v rodinném 

domě) dle přiloženého situačního výkresu s tím, že předložený návrh na změnu bude 

prověřen v souladu s ustanovením § 55 stavebního zákona v rámci pravidelné aktualizace 

územního plánu, tzn., že návrh bude vyhodnocen ve zprávě o uplatňování územního plánu 

Nový Hrozenkov.                   Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0  

 

Z/16/5. c) Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov dle ustanovení  § 6 odst. 5 písm. f) a § 

46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodlo takto: 

 

souhlasí s pořízením změny územního plánu Nový Hrozenkov dle přeloženého návrhu na 

pořízení změny územního plánu Nový Hrozenkov navrhovatele Ing. Daniše Václava,  

spočívající ve změně využití území vymezené pozemky parc.č. 3275/7 v k.ú. Nový 

Hrozenkov ze stávající plochy zemědělské v nezastavěném území na zastavitelnou plochu 

pro bydlení v rodinném domě (dále jen „změna“) za podmínky, že v souladu s ust. § 45 

odst. 4 stavebního zákona navrhovatel uhradí náklady na zpracování změny, na 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady v plné výši, a to 

z důvodu pořízení změny vyvolané jeho výhradní potřebou.                                                                                                          

Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.  

 

 

Z/16/5. d) Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov dle ustanovení  § 6 odst. 5 písm. f) a § 

46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodlo takto: 

 

souhlasí s pořízením změny územního plánu Nový Hrozenkov dle přeloženého návrhu na 

pořízení změny územního plánu Nový Hrozenkov navrhovatele Strnadla Martina, 

spočívající ve změně využití území vymezené pozemky parc.č. 5768/4 a 5765/4 v k.ú. Nový 

Hrozenkov ze stávající plochy zemědělské v nezastavěném území a stávající plochy 

smíšené obytné vesnické na zastavitelnou plochu pro drobnou výrobu a výrobní služby 

(dále jen „změna“) za podmínky, že v souladu s ust. § 45 odst. 4 stavebního zákona 

navrhovatel uhradí náklady na zpracování změny, na vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území a na mapové podklady v plné výši a to z důvodu pořízení změny vyvolané 

jeho výhradní potřebou.  

                                                                                            Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1(p. M. Strnadel).  

 

 

Z/16/6. a) ZM schválilo prodej části parcely č. 2981, nově vzniklé p.č. 2981/104 o výměře 

141 m² zahrada, dle GP zhotoveného panem Ing. Adamíkem, do SJM Daňkovi 

Lubomírovi a Daňkové Evě, za cenu 250/m², s tím, že náklady spojené s prodejem (GP, 



 

vklad do KN, znal. posudek, správní poplatky, daň) uhradí kupující.                                                                                        

Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

Z/16/6. b) ZM schválilo prodej části p. č. 12521/16, nově vzniklé p.č. 12521/39 o výměře 

100m² ostatní plocha, dle GP vypracovaného fa Geodeta spol. s r.o., Smetanova 810, 

Vsetín do SJM Vrážla Martina a Vráželové Lenky,  za cenu 250/m² s tím, že náklady 

spojené s prodejem (GP, vklad do KN, znal. posudek, správní poplatky, daň z nabytí 

nemovitých věcí uhradí kupující).     

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

 

Z/16/6. c) ZM schválilo směnu části pozemku p.č. 12679/1, nově vzniklé par.č. 12679/5, 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 163m² za cenu 9.154,08 Kč dle ZP č. 

356/2016, vypracovaného Ing. Petrem Cvejnem, vlastníka Městyse Nový Hrozenkov za 

část parc. č. 8958/8, nově vzniklou p.č. 8958/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 263m² za cenu 14.770,08 Kč, vlastníka Jaroslava Maňáka s tím, že  Městys 

uhradí panu Maňákovi rozdíl ve výši 5.616,- Kč a náklady spojené s prodejem (GP, 

vklad do KN, znal. posudek, správní poplatky, daň z nabytí nemovitých věcí) uhradí oba 

vlastníci stejným dílem.   

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

 

 

Z/16/6. d) ZM schválilo směnu části pozemku p.č. 12679/1 nově vzniklé par.č. 12679/4, 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 309 m² za cenu 17.353,44 Kč dle ZP č. 

357/2016, vypracovaného Ing. Petrem Cvejnem, vlastníka Městyse Nový Hrozenkov za 

část parc. č. 8958/1,  nově vzniklou p.č. 8958/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 370m² za cenu 20.779,20 Kč, vlastníka MUDr. Brücknerové Alexandry, s tím, že  

Městys uhradí paní  Brücknerové rozdíl ve výši 3.425,76 Kč a náklady spojené 

s prodejem (GP, vklad do KN, znal. posudek, správní poplatky, daň z nabytí nemovitých 

věcí) uhradí oba vlastníci stejným dílem.     

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

 

Z/16/6. e) ZM schválilo ,,Souhlasné prohlášení o vlastnictví k pozemkům p. č. 12703/1,  

p. č. 12703/2, p. č. 12703/7, p. č. 12703/10, p. č. 12703/13, p. č. 12703/17, p. č. 12703/22,  

p. č. 12703/23, p.č. 12709/1, p. č. 12723/1, p. č. 12723/2, p. č. 12723/3, p. č. 12723/5, p. č. 

12725/1, p. č. 12725/2 a p. č. 12725/3 v k. ú. Nový Hrozenkov s Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové,  týkající se 

majetkoprávního narovnání pozemků, které jsou vedeny v katastru nemovitostí jako 

vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené. Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
 

Z/16/6. f) ZM odložilo záměr směny pozemků p.č. 12545, ostatní komunikace o výměře 

6072m², p.č. 12712/1, koryto vodního toku o výměře 14930m², p.č. 12712/2 koryto 

vodního toku o výměře 818m², p.č. 12541 ostatní komunikace o výměře 1485m², p.č. 

12547/1 o výměře 1331m², p.č. 12547/2 o výměře 31m², p.č.12547/4 o výměře 334m², p.č. 

12547/10 o výměře 46m², p.č. 12547/12 o výměře 77m², p.č. 12547/25 o výměře 70m², p.č. 

12547/15 o výměře 1645m², p.č.12547/24 o výměře 59m², ostatní komunikace, p.č 12711 o 

výměře 1525m², koryto vodního toku, p.č. 12699/3 ostatní komunikace o výměře 1230m², 

p.č. 1493 o výměře 2341 m² a p.č.12556/2 o výměře 5305m², ostatní plocha (cca 37.299m² 

pozemků)                                                                                     Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

 



 

Z/16/6. g) ZM přijalo záměr směny části p.č. 7103 nově vzniklé p.č 7103/3 o výměře 

5 055m² a části p.č. 7258 nově vzniklé p.č. 7258/1 o výměře 687m².   

                                                                               Pro: 0, proti: 7, zdržel se: 1(p. K. Čaník). 

 

Z/16/6 h) ZM přijalo záměr prodeje části p.č. 12572/1 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 200m².                                              Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

 

Z/16/6. ch) ZM přijalo záměr směny částí pozemku p.č. 12672/1. 

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

 

 

Z/16/7. a) ZM projednalo žádost pana Karla Jochce, týkající se odkoupení vodovodu na 

pozemku p.č. 10568/1 a neschválilo prodej vodovodu.  

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

 

 

Z/16/7. b) ZM schválilo v souladu s § 153 ods.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

zákona č. 626/2004 Sb., a dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 

členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu za výkon funkce:  

- člena zastupitelstva ve výši: 399,- Kč., + příplatek 200,- Kč = celkem 599,- Kč 

- člena rady ve výši: 1.441,- Kč + příplatek 200,- Kč = celkem 1.641,- Kč 

- předsedové výborů: 1.242,- Kč + příplatek 200,- Kč = celkem 1.442,- Kč 

- členové výborů: 976,- Kč + příplatek 200,- Kč = celkem 1.176,- Kč 

 

Při souběhu funkcí se jednotlivé odměny sčítají: 

- člen zastupitelstva a předseda výboru: 599,- Kč + 1.442,- Kč = 2.041,- Kč 

- člen zastupitelstva a člen výboru: 599,- Kč + 1.176,- Kč = 1.775,- Kč 

- radní a předseda výboru: 1.641,- Kč + 1.442,- Kč = 3.083,- Kč 

- radní a člen výboru: 1.641,- Kč + 1.176,- Kč = 2.817,- Kč 

- ostatní členové výborů: 976,- Kč + 200,- Kč = 1.176.- Kč 

Odměny se poskytnou ode dne 1.1.2017                             Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

 

Z/16/7. c) ZM vzalo na vědomí Zápis z jednání FV, konaného dne 5.12.2016. 

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

 

Z/16/7. d) ZM souhlasí s účastí na veřejné dobrovolné dražbě dražebníka Ing. Vítězslava 

Kaloče, týkající se dražby pozemků p.č. 1898/2, p.č. 12508, 12506/1, 12506/2, 12506/3 a 

to jejich podílu ve výši 1/8 na všech dražených parcelách.  

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

 

    

 

 

Stanislava Špruncová                                                                      Pavel Jochec 

  starostka městyse                                                                     místostarosta městyse 

 

Vyvěšeno: 28.12.2016 

Sňato:        15.01.2017 


