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                                                     U S N E S E N Í  č. 7 

ze  zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov , konaného dne 23.9.2015 

  ________________________________________________________________________ 

 

Zapisovatel: Bc. Lucie Leskovjanová 

 

Ověřovatelé zápisu: Jiří Buček, Karel Čaník 

Přítomni:    13 – dle prezenční listiny                                                                     

Omluvení:    2 

Neomluvení: - 

 

Program jednání:  

1 Zahájení, schválení programu, volební komise 

2. Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva 

3. Volba radního  

4. Rozpočtového opatření č. 4/2015 

5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

6. Odkup a prodej pozemků 

7. Různé 

8. Závěr 

 

 

   

Z/7/1. a) ZM schvaluje program jednání dle přeloženého návrhu, bez připomínek. 

b) ZM schvaluje předsedu volební komise: paní Věru Zbrankovou, členy Mgr. Jitku 

Maliňákovou a Ing. Romana Orsága.  Pro: 11, proti: 0 , zdržel se: 0.     

 

Z/7/2. ZM provedlo kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva a to bez výhrad. 

Pro: 11, proti:0, zdržel se:0.     

 

Z/7/3. ZM zvolila v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znění, do funkce neuvolněného člena Rady městyse Nový Hrozenkov: 

pana MVDr. Jiřího Novosada,  počtem hlasů: 8 
 

Z/7/4a. ZM schvaluje rozpočtové opatření číslo 4/2015 dle předloženého návrhu ke dni 

23.9.2015, do výdajů rozpočtového opatření bude zařazen příspěvek 15 000,- Kč pro 

Sportovní klub biatlon, o.s.. Pro: 10, proti: 2, zdržel se: 1 .     

b) Schvaluje uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1765309389/15 s Českou 

spořitelnou, a.s, jejímž předmětem je poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 3 mil Kč na 

pokrytí časového nesouladu příjmů a výdajů provozního charakteru se splatností 1 rok 

zajištěného budoucími rozpočtovými příjmy městyse. Zastupitelstvo pověřuje starostku 

podpisem smlouvy. Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 4   
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Z/7/5. ZM schvaluje ,,Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu IP-12-8017729, Nový Hrozenkov, Neumannová“, týkající 

se zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 12559/1 pro ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 

Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035, v zastoupení firmy ARPEX MORAVA s.r.o.  dle 

situačního snímku předpokládaného rozsahu věcného břemene a se stavbou zařízení 

distribuční soustavy IP-12-8017729, zemní kabelové vedení AYKY 4x25, dle situačního 

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

 

 

Z/7/6. ZM schvaluje odkup částí pozemku p.č. 12520/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a 

to dílu ,,n“ o výměře 19 m2, majitelů: Krystyníka Augustina a to ¼, 

SJM Medveckého Miroslava a Medvecké Marie a to 2/8, Orsága Antonína a to ½, za cenu 

200,- Kč/m2. Poplatky spojené s odkupem zaplatí městys. Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanislava Špruncová                                                                      Pavel Jochec 

  starostka městyse                                                                     místostarosta městyse 

 

Vyvěšeno:  

Sňato:  


