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                                                                  Usnesení 

z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov, konaného dne 

5.11.2018 

  ________________________________________________________________________ 

 

Zapisovatel: Bc. Iveta Válková 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

Omluveni:     0 

Neomluveni:  0 

Ověřovatelé zápisu: Karel Čaník, MVDr. Jiří Novosad 

 

Z/1/1.a) ZM schvaluje program jednání bez připomínek.                                                      

                                                                                                               Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

 

Z/1/1.b) ZM schvaluje zapisovatelkou paní Bc. Ivetu Válkovou.    

                                                                                                      Pro:15, proti:0, zdržel se:0.  

                                                                                                              

Z/1/1.c) ZM schvaluje ověřovatelé zápisu pana Karla Čaníka a MVDr. Jiřího Novosada. 

  

                                                                                                      Pro:15, proti:0, zdržel se:0.       

 

Z/1/1.d) ZM schvaluje návrhovou komisi pana Ing. Jindřicha Ondruše a Mgr. Lucií 

Kopeckou. 

                                                                                                       Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

 

Z/1/2. ZM schvaluje dle předlohy nový ,,Jednací řád zastupitelstva městyse Nový 

Hrozenkov“, tím pozbývá platnost původní jednací řád městyse Nový Hrozenkov 

schválený dne 5.11.2014. 

                                                                                                        Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

 

 

Z/1/3.a) ZM schválilo funkci starosty i místostarosty jako funkce pro které bude člen 

zastupitelstva uvolněn dle § 71 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích.   

                                                                                                        Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

 

Z/1/3.b) ZM schvaluje způsob volby na funkci uvolněného starosty, uvolněného 

místostarosty a ostatních členů rady veřejným hlasováním.                              

                                                                                                        Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

 

 

 

Z/1/3.c) ZM volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znění paní Bc. Stanislavu Špruncovou, do funkce uvolněné starostky 

městyse Nový Hrozenkov. 

                                                                                                    Pro:15, proti:0, zdržel se: 0 
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Z/1/3.d) ZM volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění, pana Pavla Jochce, do funkce uvolněného místostarosty 

městyse Nový Hrozenkov.    

                                                                                               Pro:15, proti:0, zdržel se: 0 

 

Z/1/3.e) ZM stanovuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, v platném znění, pětičlennou Radu městyse Nový Hrozenkov. 

                                                                                             

                                                                                                  Pro:15, proti:0, zdržel se: 0 

 

Z/1/3.f) ZM volí 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                                         Pro:15, proti:0, zdržel se: 0 

 

pana Vlastimila Koňaříka                                          Pro:15, proti:0, zdržel se: 0 

 

pana Bc. Josefa Hoduláka                                          Pro:15, proti:0, zdržel se: 0 

 

 

Z/1/4.a) ZM zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, v platném znění, tříčlenný finanční výbor složený z předsedy a dvou členů.  

 

                                                                                                    Pro: 15, proti:0, zdržel se. 0.   

 

Z/1/4.b) ZM zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, v platném znění, tříčlenný kontrolní výbor složený z předsedy a dvou 

členů. 

                                                                                                       Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

 

Z/1/5.a) ZM schvaluje volbu předsedy a členů finančního a kontrolního výboru 

jednotlivě, veřejným hlasováním. 

                                                                                                      Pro:15, proti:0, zdržel se:0.     

 

Z/1/5.b) ZM volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znění, do funkce předsedy finančního výboru pana Jiřího Bučka. 

 

                                                                                                        Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

 

Z/1/5.c) ZM volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znění, do funkce člena finančního výboru paní Věru Zbrankovou.  

 

                                                                                                        Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

 

Z/1/5.d) ZM volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znění, do funkce člena finančního výboru pana Vlastimila Koňaříka.  

  

                                                                                                        Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

 

 



3 

 

 

 

Z/1/5.e) ZM volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znění, do funkce předsedy kontrolního výboru pana Karla Čaníka. 

                                                                                                         

                                                                                                  Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

Z/1/5.f) ZM volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znění, do funkce člena kontrolního výboru pana Ing. Jindřicha 

Ondruše.  

                                                                                                        Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

 

 

Z/1/5.g) ZM volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znění, do funkce člena kontrolního výboru: pana Lubomíra Oravce.  

                                                                                                       

                                                                                                        Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

 

Z/1/6. ZM schvaluje v souladu s § 153 ods.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle 

nařízení vlády č. 318/2017 Sb., výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva. Při 

souběhu výkonu funkcí nesmí být do souhrnu odměn započítána odměna za výkon 

funkce člena zastupitelstva, odměny za výkon funkcí se sčítají. Odměny se poskytnou 

ode dne 5.11.2018                                    

                                                                                                        Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

 

 

Z/1/7. ZM určuje člena zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov pana Pavla Jochce, 

aby spolupracoval s pořizovatelem - odborem územního plánování, stavebního řádu a 

dopravy Městského úřadu Vsetín, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“):  

1. při zpracování a úpravě návrhu zadání (změny) územního plánu Nového 

Hrozenkova (§ 47 odst. 1 a 4 stavebního zákona)  

     2.   při vyhodnocení výsledků projednání návrhu (změny) územního plánu Nového 

Hrozenkova, zajištění řešení případných rozporů a v případě, že je potřebné pořídit na 

základě výsledků projednání nový návrh (změny) územního plánu Nového Hrozenkova, 

zpracování návrhu pokynů pro jeho zpracování (§ 51 odst. 1 a 3 stavebního zákona)  

      3.  při vyhodnocení výsledků projednání a zpracování návrhu rozhodnutí o 

námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu (změny) územního plánu 

Nového Hrozenkova (§ 53 odst. 1 stavebního zákona).         

                                                                                                        Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

   

Z/1/8.a) ZM delegovalo zástupce městyse a to starostku Bc. Stanislavu Špruncovou, 

k účasti na jednáních a na řádnou valnou hromadu společnosti VaK a.s., 755 01 Vsetín, 

Z/1/8.b) ZM delegovalo zástupce městyse a to starostku Bc. Stanislavu Špruncovou 

k účasti na jednáních a na řádnou valnou hromadu Sdružení obcí Mikroregionu 

Vsetínsko, 

Z/1/8.c) ZM delegovalo zástupce městyse a to starostku Bc. Stanislavu Špruncovou, 

k účasti na jednáních a na řádnou valnou hromadu Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, 
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Z/1/8.d) ZM delegovalo zástupce městyse a to starostku Bc. Stanislavu Špruncovou, 

k účasti na jednáních a na řádnou valnou hromadu Místní akční skupiny Horního 

Vsacka. 

Platnost těchto delegací je po dobu funkčního období 2018-2022. V případě, že se 

starostka nebude moci zúčastnit, deleguje zastupitelstvo náhradního zástupce, a to pana 

místostarostu  Pavla Jochce. 

                                                                                                        Pro:15, proti:0, zdržel se:0.   

 

 

 

 

 

 

Stanislava Špruncová                                                                      Pavel Jochec 

  starostka městyse                                                                     místostarosta městyse 

 

 

 

Vyvěšeno:    8.11.2018 

Sňato:         26.11.2018 

 


