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                                                             Usnesení 

  z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov, konaného dne 13.9.2021 

  ________________________________________________________________________ 

Zapisovatel: Bc. Iveta Válková 

 

Přítomni: dle prezenční listiny                    

Omluveni:  Mgr. Josef Hodulák,                        

Neomluveni:  0 

Ověřovatelé zápisu: Karel Čaník, Lubomír Oravec, 

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení 

2. Rozpočtové opatření č. 4/2021 

3. Návrh na pořízení změny územního plánu  

4. Nákup, prodej nemovitostí 

5. Různé 

6. Závěr 

 

Z/18/1.  ZM jmenuje zapisovatelkou paní Bc. Ivetu Válkovou a ověřovatele zápisu pana 

Karla Čaníka a pana Lubomíra Oravce, schvaluje program jednání dle předloženého 

návrhu  s doplněním bodu 5. Různé - Smlouva se spol.GasNet a  provedlo kontrolu 

usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.  

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

 

Příchod pana zastupitele Vlastimila Stupky v 16:18 hod. 

 

Z/18/2. ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2021 ke dni 13.9.2021, dle předloženého 

návrhu s tímto doplněním do příjmů, položka č. 4111, účelový znak 98071 se doplňuje 

částka 93.000,-  dotace na volby a zároveň do výdajů na § 6114 se doplňuje částka 93.000,- 

Kč, výdaje za volby do Poslanecké sněmovny.  

                                                                                                     Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 2. 

 

Z/18/3.  ZM Nový Hrozenkov dle § 6 odst. 5 písm. a) ve spojení s § 55a odst. 2: 

I. s c h v a l u j e 

obsah změny č. 2 územního plánu Nový Hrozenkov uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení  

II. s t a n o v í, že 

a) změna č. 2 bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a násl. stavebního zákona, 

b) určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 1 bude Pavel Jochec, místostarosta 

městyse 

III. p o d m i ň u j e 

pořízení změny č. 2 úhradou nákladů ve smyslu § 55a, odst.6 stavebního zákona žadatele 

pana J. K. bude provedeno podle ,, Podmínek úhrady nákladů na pořízení změn územního 

plánu Nový Hrozenkov“ vydaných dne 19.12.2017.  

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Odešel pan místostarosta Pavel Jochec v 17.15 hodin. 
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Z/18/4. a) ZM přijalo záměr prodeje p.č. 12552/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 78 m² v k.ú. Nový Hrozenkov.  

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

 

      

b) ZM přijalo záměr prodeje části pozemku p.č. 12682/1, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, cca 65 m ² v k.ú. Nový Hrozenkov. 

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

 

Příchod pana místostarosty Pavla Jochce v 17:40 hod.  

 

c) ZM přijalo záměr prodeje části pozemku p.č. 12551/2, ostatní plocha , ostatní 

komunikace o výměře cca 260 m².                                                                  

                                                                                                 Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0. 
  
Odchod pana zastupitele Jiřího Bučka v 17:50 hod.  

 

 

d) ZM přijalo záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 8332/6, dle zákresu 

v situačním snímku majitele pana Trlici , do majetku městyse. ZM pověřilo starostku 

zajištěním GP a předložením návrhu kupní smlouvy zastupitelstvu.     

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

 

e) ZM přijalo záměr úplatného převodu pozemku p.č. 12692/2 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 2479 m² a p.č. 12695/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 9465 m² v k.ú. Nový Hrozenkov z vlastnictví státu do majetku městyse Nový 

Hrozenkov. Cena pozemků bude stanovena znaleckým posudkem.                   

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

 

Z/18/5. ZM schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při 

realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní s provozovatelem 

distribuční soustavy GasNet, s.r.o, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ.: 

27295567, týkající se budoucího převodu plynárenského zařízení, včetně všech součástí, 

příslušenství a související dokumentace na GasNet s.r.o. za cenu 91.753,- Kč bez DPH. 

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

 

 

 

 

 

                                                                                                       

Ing. Stanislava Špruncová      Pavel Jochec 

     starostka městyse           místostarosta městyse 

 

 

 

Vyvěšeno:  15.9.2021 

Sňato:         1.10.2021  

 


