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                                                         Usnesení 

  ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov, konaného dne 16.12.2020 

  ________________________________________________________________________ 

Zapisovatel: Bc. Iveta Válková 

Přítomni: Viktor Barbořák, Karel Čaník, Josef Černota, Mgr. Josef Hodulák, Pavel Jochec, 

Vlastimil Koňařík, Mgr. Lucie Kopecká, MVDr. Jiří Novosad, Ing. Jindřich Ondruš, Vlastimil 

Stupka, Ing. Stanislava Špruncová,   

Omluveni: Ing. František Novosad, Lubomír Oravec, Věra Zbranková,  

Neomluveni: 0  

On-line: bez hlasování Jiří Buček 

Ověřovatelé zápisu: Vlastimil Koňařík, MVDr. Jiří Novosad. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení 

2. Rozpočtové opatření č. 4/2020, pověření 

3. Rozpočet na rok 2021, veřejnoprávní smlouvy  

4. Dodatek č.1 ke smlouvě o úvěru č. 0495465159/LCD 

5. OZV č. 2,3,4/2020 

6. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

7. Prodej, převod nemovitostí 

8. Různé 

9. Závěr 

 
 

Z/14/1.  ZM schvaluje program jednání, doplněný o projednání kupní smlouvy se 

Zlínským krajem v bodě 7. programu. Jmenuje zapisovatelku paní Válkovou a 

ověřovatelé zápisu pana Koňaříka a pana J. Novosada, provedla kontrolu usnesení ze 

zasedání zastupitelstev za rok 2020. 

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

 

Příchod pana Vlastimila Stupky v 16:15 hod.  

 

Z/14/2.a) Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 ke dni 16.12.2020 dle předloženého 

návrhu beze změn.  

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

 

   

b) ZM pověřuje Radu městyse ke schválení rozpočtového opatření městyse č. 5/2020  

ke dni 31.12.2020, s tím, že rozpočtové opatření č. 5/2020 bude předloženo zastupitelům 

při nejbližším zasedání ZM. 

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

                                                                                                                                                                                      
Z/14/3.a)  ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 500.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní 

smlouvu č. 1/2021“ Charitě Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov č.p. 124, IČ: 

48773514 na pokrytí provozních a osobních nákladů organizace.                                        

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

 

b) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu č. 

2/2021“ Římskokatolické farnosti Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov č.p. 460, IČ: 

47997940 na výměnu krytiny na hospodářských budovách. 

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



2 

 

 

c) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu č. 

3/2021“ Tělovýchovné jednotě Sokol Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov č.p. 914, 

IČ: 64123201 na zabezpečení provozu fungování jednotlivých sportovních oddílů.     

                                                                                 Pro:10, proti:0, zdržel se:1 (p. Hodulák). 

 

 

d) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu č. 

4/2021“  Českému svazu včelařů, z.s. ZO Nový Hrozenkov, U Hřiště 123, 756 05 

Karolinka, IČ: 6412319, na nákup kvalitních včelích matek a léčení včelstev.  

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

 

e) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu č. 

5/2021“ Ostrévka z.s., 756 04 Nový Hrozenkov č.p. 429, IČ: 02492334 na provozní 

náklady, cestovní náklady, na pořádání kulturních akcí.     

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

 

f) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výší 150 000,- Kč a „Veřejnoprávní smlouvu č. 

6/2021“JPZ GASTRO Company, s.r.o., Nábřežní 519, 756 05 Karolinka, IČ: 08779783 

na marketingové, reklamní, technické a další provozní a organizační náklady. 

                                                                                 Pro:10, proti:0, zdržel se:1(p. Kopecká). 

 

g) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výší 35 000,- Kč a „Veřejnoprávní smlouvu č. 

7/2021“ zapsanému spolku Hafera z Nového Hrozenkova, Nový Hrozenkov 304, IČ: 

22899766 na pokrytí cestovních nákladů, provozních nákladů, energií.  

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

 

h) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- a „Veřejnoprávní smlouvu č. 8/2021“ 

Rozína dětem, z.s., Nový Hrozenkov 784, IČ: 2224516 na provozní náklady, balíčky pro 

prvňáčky, pochod broučků a další akce pro děti.  

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

 

ch) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a „Veřejnoprávní smlouvu č. 

9/2021“ Spolku DFS Vranečka, z.s., Nový Hrozenkov 845, IČ: 26593432 na pořízení 

krojů, pořádání bálu, náklady na dopravu, ozvučení a provozní náklady. 

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

  

i) ZM schvaluje rozpočet pro rok 2021 dle předloženého návrhu s tím, že se upraví 

výdaje v položce 3319 na částku 150.000,- Kč a u pol. 8115 financování se doplní částka 

150.000,- Kč.                                                                     

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

    

Z/14/4. ZM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0495465159/LCD ze dne 

23.10.2019, kterým se rozšiřuje účel čerpání úvěru na další investiční akce městyse 

s názvem: ,,Zázemí tělocvičny a šaten Základní školy Nový Hrozenkov“.    

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

          

Z/14/5. a) ZM schvaluje OZV č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
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dle předloženého návrhu beze změn. Stanovuje výši EKO bodu MESOH pro rok 2021 na 

8,- Kč.  

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

   

b) ZM schvaluje OZV č. 3/2020 o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství  

dle předloženého návrhu, beze změn. 

                                                       Pro:9, proti:1(p. J. Novosad), zdržel se:1(p. Hodulák).  

 

c) ZM schvaluje OZV č. 4/2020, kterou se zrušuje OZV č. 1/2017, o stanovení školských 

obvodů mateřských škol zřízených městysem Nový Hrozenkov, dle předloženého 

návrhu, beze změn. 

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

 

Protinávrh bodu Z/14/5.d):  

 

d) ZM schvaluje OZV č.5/2020 o nočním klidu, kterou se stanovuje doba nočního klidu 

od 24:00 hodin do 06:00 hodin v noci z 30.7.2021 na 31.7.2021, v noci z 31.7.2021 na 

1.8.2021, dále v noci z 28.8.2021 na 29.8.2021 pouze v areálu horského hotelu Kohútka, 

z 11.9.2021 na 12.9.2021. Doba nočního klidu od 02:00 hodin do 06:00 se stanovuje v noci 

z 26.6.2021 na 27.6.2021, z 24.7.2021 na 25.7.2021 a v noci z 28.8.2021 na 29.8.2021.  

 

                                                                            Pro:10, proti:1( p. Špruncová), zdržel se:0.  

 

O původním návrhu se nehlasovalo, neboť byl přijat protinávrh. 

 

Návrh bodu Z/14/5.d) 

d) ZM projednalo žádost JPZ Gastro Company s.r.o. o stanovení kratší doby nočního klidu, 

z důvodu nezvládnutí kulturních akcí v roce 2020 a stížností na hluk nebude ZM schvalovat 

OZV o omezení nočního klidu na rok 2021.     

 

   

Z/14/6 a.) ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu 

o právu provést stavbu  č. IP-12-/026872 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 783/2, Ostrava – Přívoz, IČ: 

26809559, týkající se výstavby zařízení distribuční soustavy, elektrické zemní přípojky 

NN, přes p.č. 12572/1 v k.ú. Nový Hrozenkov za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč  bez 

DPH.                             

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

 

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

umístění  stavby  č. IV-12-8019690/3, Nový Hrozenkov, p.č. 4720/4 NNk 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 TRABBAU a.s. se sídlem Lublaňská 1002/9, 

120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 28582675, týkající se výstavby zařízení distribuční 

soustavy, elektrické nadzemní přípojky NN, přes p.č. 12525/2 v k.ú. Nový Hrozenkov za 

jednorázovou náhradu 1.000,- Kč bez DPH.                            

                                                                                                        Pro:11, proti:0, zdržel se:0. 
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Z/14/7 a.) ZM revokuje své usnesení č. Z/12/7 f.) ze dne 24.6.2020 a usnesení č. Z/13/5 b.) 

ze dne 23.9.2020 z důvodu chybně zveřejněného záměru.  

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

 

b) ZM přijímá záměr převodu pozemků p.č. 12490/46 o výměře 34 m², p.č. 12490/56 o 

výměře 3 m², p.č. 12490/57 o výměře 2 m², p.č. 12490/58 o výměře 2 m², p.č. 12490/59 o 

výměře 9 m², p.č. 12521/45 o výměře 10 m², p.č. 12559/78 o výměře 21 m², p.č. 12559/79 o 

výměře 6 m² , p.č. 12559/167 o výměře 5 m², vše v k.ú. a obci Nový Hrozenkov z vlastnictví 

Městyse Nový Hrozenkov, do vlastnictví Zlínského kraje.     

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

 

    

c) ZM nepřijímá záměr prodeje p.č. 4026 trvalý travní porost o výměře 1187 m²,  p.č. 4265 

trvalý travní porost o výměře 830 m², p.č. 4016 lesní pozemek o výměře 4600 m². 

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

 

    

d) ZM schvaluje  kupní smlouvu s Lesy ČR  s.p., se sídlem Nový Hradec Králové, 

Přemyslova  1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ.: 42196451 týkající se prodeje pozemků 

p.č. 12587/7 ostatní plocha o výměře 16 m ², p.č. 12724/5 ostatní plocha o výměře 26 m²,p.č. 

12674/1 ostatní plocha o výměře 42 m², p.č. 12724/6 ostatní plocha o výměře 185 m²,  p.č. 

12724/27 ostatní plocha o výměře 50 m², p.č. 12724/15 ostatní plocha o výměře 119 m² 

v k.ú. Nový Hrozenkov,  za cenu dle znaleckého posudku č. 5653-153/19 vypracovaný p. 

Ing. Macháčovou, Vsetín ve výši 14.133,- Kč. Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí 

kupující.    

Pro:11, proti:0, zdržel se:0. 

     

 

e) ZM schvaluje kupní smlouvu s panem Malíkem, bytem Nový Hrozenkov, týkající se 

prodeje pozemku p.č. 12724/28 ostatní plocha, o výměře 142 m² za cenu 25,- Kč/m². 

Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující.  

                                                                                                  Pro:9, proti:0, zdržel se:2. 

 

 

f) ZM schvaluje kupní smlouvu se Zlínským krajem, se sídlem Tř. T. Bati 21, 760 01 

Zlín, týkající se  odkupu pozemku p.č. 14660 o rozloze 669 m². Celková cena ve výši 

100.000,- Kč je stanovená dle Znaleckého posudku zpracovaného Ing. Petrem Cvejnem. 

Náklady spojené s koupi pozemku uhradí kupující.  

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

 

 

              

 

Ing. Stanislava Špruncová      Pavel Jochec 

     starostka městyse           místostarosta městyse 

 

 

 

Vyvěšeno:  23.12.2020 

Sňato:         08.01.2021  
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