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Ohlédnutí za rokem 2001
Dne 28. března se uskutečnilo jednání zastupitelstva obce, které mělo na programu mimo jiné
i hospodaření obce za rok 2001. Přehled hospodaření za rok 2001 byl také na dobu 15 dnů
vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu a nikdo k němu neměl připomínek. Zastupitelstvo
toto hospodaření podrobně projednalo a schválilo. Nyní je dobrá příležitost ohlédnout se za
minulým rokem, přiblížit si hospodaření a podívat se co se v obci v loňském roce i přes
obtížnou finanční situaci udělalo.
Byla zahájena stavba cesty na Javorníky
Největší investiční akcí, která byla zahájena v loňském roce je stavba „Přístupová
komunikace Velká Vranča - Hrdinka - pohoří Javorníků“. V roce 2001 bylo proinvestováno
25.831.000,-Kč. V první polovině roku proběhlo úspěšně výběrové řízení na dodavatele
stavby, kterým se stala firma Dopravní stavby holding a.s. z Olomouce a v červenci byla
stavba zahájena. Vzhledem k terénu ve kterém se nachází se jedná o stavbu velmi náročnou s
velkým množstvím náspů, mostů, zpevnění svahů a opěrných zdí. Na náročnosti stavby se
výrazným způsobem podepsaly požadavky ochranářů – správy chráněné krajinné oblasti
Beskydy. Navíc pro provádění stavby nejsou povoleny žádné provizorní příjezdy a přístupy a
veškeré práce a doprava materiálu se musí odehrávat ve velmi úzkém koridoru. Vlastní stavba
je proto rozložena do 4 let a celkové náklady přesáhnou 150 mil.Kč.
Investorem stavby komunikace je obec. Na celou akci má ale obec potvrzenou dotaci od
Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 100% nákladů akce včetně finanční rezervy.
Obec tak tato akce nic nestojí a naopak formou různých poplatků, odvodů a nájmů přicházejí
peníze zpět do obecního rozpočtu a umožňují financování jiných akcí. V rozpočtu stavby jsou
také schváleny finanční prostředky na opravu cest a silnic poškozených stavbou. Obec by
neměl nic stát ani následný provoz a údržba komunikace po jejím dokončení. V loňském roce
totiž obec uzavřela smlouvu se Správou a údržbou silnic ve Valašském Meziříčí a podle této
smlouvy by po dokončení měl stavbu převzít a provozovat jako silnici III. třídy Zlínský kraj.
V rámci stavby se také rozšíří parkoviště na hřebeni a zároveň se omezí parkování mimo
vyhrazené parkoviště.
Občas se ozývají hlasy zda je cesta na pohoří Javorníků vůbec potřebná. Zcela určitě je
potřebná. Musíme si uvědomit, že hřeben Javorníků je nejenom krásná lokalita, ale že také
poskytuje práci v sezóně téměř 50 lidem. A do této lokality nevede žádná oficiální a
použitelná komunikace z naší strany státní hranice. Dosud se zde jezdí „cestou-necestou“
většinou silnými terénními auty. Jezdí se také po loukách a v lese. Na všech lesních a polních
cestách po kterých se jezdí je fakticky zákaz vjezdu. Tento stav je dosud příslušnými orgány
pouze tolerován s tím, že v dohledné době bude vybudována komunikace a že se celý provoz
upraví. Pokud by cesta vybudována nebyla mohla by se celá lokalita dostat v budoucnu do
vážných problémů. Toto si uvědomil i stát a proto vzniklo vládní usnesení o dotování
výstavby komunikace. Cesta se tedy v první řadě buduje proto aby bylo možno zachovat
dosavadní využití lokality a v druhé řadě pro budoucí rozvoj.
V obci přibylo 10 bytů
Druhou největší investiční akcí byla Vestavba podkroví – 10 bytových jednotek na domě s
pečovatelskou službou (DPS). Realizací této akce vzniklo v podkroví DPS dalších 10 bytů, Z
toho 2 třípokojové, 6 dvoupokojových a 2 jednopokojové.
Tím se naplnil dlouhodobý záměr obce, který vznikl již při přípravě stavby DPS v roce 1996.

Již tehdy bylo zřejmé, že by bylo dobré využít velké podkrovní prostory pro další byty. V
průběhu stavby DPS bylo tedy již počítáno s budoucí vestavbou. Do podkroví byly vyvedeny
potřebné sítě a odpady, do střechy byly zabudovány vikýře a střešní okna a byla upravena
podlaha v podkroví. To vše umožnilo vestavět další byty s velmi nízkými náklady, které
činily v průměru 500.000,- na jeden byt. Celkový náklad vestavby činil 5.031.597,-Kč a obci
se na tuto vestavbu podařilo získat dotaci ve výši 5 milionů Kč. náklady obce byly tedy
minimální.
Ve výběrovém řízení, které proběhlo začátkem loňského roku uspěla místní firma Vítězslava
Podešvy, která se svého úkolu zhostila velmi dobře. Vestavba byla zahájena v květnu
loňského roku a do konce roku byla také dokončena. V únoru letošního roku nabylo právní
moci kolaudační rozhodnutí. Celá budova je tak nyní plně využita a nové byty umožnily
vyřešit některé palčivé bytové problémy. Podkroví má své zvláštní přístupové schodiště ale je
možno používat i výtah. K dnešnímu dni jsou již prakticky všechny byty přiděleny a věřím, že
novým nájemníkům se tady bude bydlet dobře a celá budova bude dobře sloužit svému účelu.
Zlepšily se zdravotnické služby
Větším výdajem v rozpočtu byly také náklady na rekonstrukci prostor ve zdravotním
středisku. V roce 2001 činily tyto náklady 1.093.160,-Kč.
S použitím těchto nákladů a také s využitím pracovníků obce byly ve zdravotním středisku
upraveny prostory pro pohotovost – dnes Zdravotnická záchranná služba, prostory pro řidiče
sanitek a také přestavěny garáže pro nové sanitky, které jsou vyšší než sanitky původní. Díky
těmto úpravám jsme zabránili tomu aby se zdravotnická záchranná služba přestěhovala z
Nového Hrozenkova jinam.
Dále byly rekonstruovány a vybaveny prostory pro dermatovenerologickou ambulanci (kožní)
a rekonstruovány a vybaveny prostory pro interní ambulanci. Tyto ambulance již pracují a
rozšířily tak nabídku zdravotnických služeb, které jsou dostupné přímo v obci. K dalšímu
rozšíření by mělo dojít v letošním roce neboť v loňském roce byly také zrekonstruovány
prostory pro diabetologickou ambulanci. Tuto ambulanci zbývá dovybavit a zakoupit krevní
analyzátor. Vybavení ordinace a zakoupení krevního analyzátoru je již schváleno v rozpočtu
na letošní rok.
Na Čubově pokračovala plynofikace
V loňském roce pokračovala výstavba plynovodního řádu v části Čubov. Byly zde vynaloženy
náklady 623.000,-Kč a tímto nákladem bylo vybudováno 380 m plynovodů. Hlavní
plynovodní řád tak nyní končí nedaleko Pneuservisu pana Píška. V letošním roce by se měly
dokončit přípojky a pokračovat s hlavním řádem dále. Část Čubova je tak zplynofikována.
Bohužel tyto etapy plynofikace přicházejí v době kdy o připojení na plyn není až tak velký
zájem. Doufejme ale, že se situace zlepší.
Stavěla se i kanalizace a vodovod
Na stavbu kanalizačního řádu a napojení obecních budov na kanalizační řád vydala obec v
roce 2001 částku 429.000,-Kč. Jednalo se jednak o prodloužení kanalizace směrem na
Brodskou a dále úpravy a přepojení kanalizace u Lidového domu a u budovy Základní školy.
Co se týká vodovodu, byla provedena stavba prvního úseku vodovodu v Závodí a to nákladem
308.000,-Kč.
Zlepšil se vzhled a vybavení hřbitova.
V neposlední řadě je třeba mezi investičními výdaji obce v roce 2001 zmínit vybavení
hřbitova a to konkrétně stavbu márnice, na kterou byla vynaložena částka 465.000,-Kč. Tato
stavba, která jistě zlepšuje i vzhled centra obce byla navýsost potřebná. Staré zařízení totiž

naprosto nesplňovalo hygienické požadavky a ze strany hygieny tak obci hrozily sankce, které
by ztížily provoz hřbitova.
Snížilo se zadlužení obce
V roce 2001 se výrazně snížilo celkové zadlužení obce. V roce 2001 činila celková výše
splátek úvěrů, které si obec postupně otevřela na realizaci některých akcí 4.829.950,-Kč. Z
tohoto hlediska byl rok 2001 velmi obtížný a obec měla ve svých výdajích velmi svázané
ruce. Tím však byly některé úvěry zcela uhrazeny a v roce 2002 bude činit výše splátek
2.263.000,-Kč. Podíl splátek dluhů na rozpočtu obce – tzv. dluhová služba se tak výrazně
snížil a tím se zlepšila finanční situace obce. Z čeho se nynější dluhy obce skládají? V roce
1996 obdržela obec na plynofikaci obce mimo jiné půjčku od Státního fondu životního
prostředí ve výši 7.445.000,-Kč. Tato půjčka byla bezúročná a navíc dostala obec odklad
splácení. Obec začala tuto půjčku splácet až v roce 2000 a bude ji splácet po dobu 5 let. Byla
to tedy půjčka velmi výhodná ale přesto nyní obec zatěžuje a vidíme, že některé velké
investiční akce (plynofikace obce stála přes 26 mil.Kč) obec dlouhodobě zatěžují. V roce
2002 činí splátka této půjčky 1.492.000,-Kč. Další tentokrát hypotéční úvěr si obec vzala v
roce 2000 na dostavbu Domu s pečovatelskou službou. Hypotéční úvěr je na 20 let a v roce
2002 činí splátka 771.000,-Kč. Na splácení tohoto úvěru ale právě v těchto dnech obec získala
dotaci, která bude činit zhruba 150.000,-Kč ročně. Situace v dluhové službě se tak opět zlepší.
Nechci aby tento výčet akcí a staveb vyzněl jako sebechvála. Je samozřejmě skutečností, že
ne všechno se podařilo a také je pravda, že potřeby obce jsou daleko větší. Problémem je také
to, že tyto akce a stavby jsou v obci málo vidět a málo se o nich ví, ale přesto jsou pro obec
také potřebné. Přesto si myslím že loňský rok v rámci daných možností nemůžeme označit
jako neúspěšný.
Ing. Jindřich Ondruš

Usnesení č.1/2002
z jednání zastupitelstva Obce Nový Hrozenkov konaného dne 28.3.2002.
Zastupitelstvo obce:
1, Projednalo a schválilo hospodaření obce za rok 2001 (k 31.12.2001) dle předloženého
návrhu.
2,a,Schválilo rozpočet obce na rok 2002 dle předloženého návrhu.
b,Schválilo příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 331tis.Kč.
c,Schválilo změnu bezúročné půjčky ve výši 250.000,-Kč poskytnuté Lyžařskému oddílu TJ
Sokol
Nový Hrozenkov na zakoupení stroje pro úpravu svahu PB-200 (schváleno dne 5.10.200) na
dotaci.
d,Schválilo poskytnutí dotace TJ Sokol Nový Hrozenkov na dostavbu víceúčelové budovy na
fotbalovém hřišti ve výši 100000,-Kč.
e,Schválilo příspěvek Charitě Svaté rodiny Nový Hrozenkov 435 ve výši 40000,-Kč.
f,Schválilo přijetí dotace na zajištění stavby „Přístupová komunikace Velká Vranča – Hrdinka
–
pohoří Javorníků“ od Státního fondu dopravní infrastruktury ČR ve výši dané rozpočtem.
g,Schválilo zakoupení krevního analyzátoru pro zdravotní středisko – diabetologickou
ordinaci v ceně cca 215000,- Kč formou leasingu.

3,a,Schvaluje podle §84 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a
podle §20 odst.7 a §31 odst.2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů, zadání pro zpracování změny č. 11 ÚPN obce Nový Hrozenkov
s výjimkou lokality č.1 „Vrchovských“ – bytová výstavba (RD) a lokality č.1 „U nádraží“ –
výroba a sklady (podnikání v obchodu s palivy a službách) s odůvodněním uvedeným v
důvodové správě k zadání dle obsahu návrhu předloženého referátem regionálního rozvoje
OkÚ Vsetín.
b, Žádá Okresní úřad Vsetín, referát regionálního rozvoje, aby ve smyslu §14 odst.1 písm. b)
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a ve znění pozdějších předpisů
zajistil pořízení
změny č.11 ÚPN obce Nový Hrozenkov.
4,Neschvaluje podle §84 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a
podle §20 odst.7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, návrh zadání pro zpracování změny č. 10 ÚPN obce Nový Hrozenkov.
5,a,Schválilo podle § 84 odst.2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů a podle §20 odst.7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu a ve znění pozdějších předpisů, zadání pro zpracování návrhu změny č.12
ÚPN obce Nový Hrozenkov. Tato změna spočívá v rozšíření ploch pro výstavbu rodinných
domů na pozemcích p.č.9365/1,9365/2, 8748/2 a 8625/1 a ve změně dopravního napojení
navržené obytné lokality L3 Brodská.
b,Žádá Okresní úřad Vsetín, referát regionálního rozvoje, aby ve smyslu §14 odst.1 písm b)
zákona č.
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a ve znění pozdějších předpisů zajistil
pořízení této
změny č. 12 ÚPN obce Nový Hrozenkov.
6,Schválilo odprodej pozemků dle předloženého geometrického plánu zpracovaného panem
Milanem Rozkošným. Jedná se o pozemky p.č.12524/14,15,16,17,18,19. Prodej bude
uskutečněn v souvislosti s výkupem pozemků pro cestu v „Závodí“(dle bodu 5a,usnesení
č.4/2001). Prodej za odhadní cenu. Zastupitelstvo pověřilo místostarostu uzavřením
příslušných kupních smluv.
7,Schválilo odprodej pozemku p.č.st.2393 o výměře 95 m2 majitelům budovy – rekreační
chaty č.e.6 nacházející se na tomto pozemku a zapsané na LV 600 pro obec a k.ú. Nový
Hrozenkov. Prodej bude za odhadní cenu s tím, že nabyvatelé uhradí ocenění a poplatky za
vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo pověřilo starostu uzavřením kupní smlouvy.
8,Schválilo odprodej části pozemku p.č.10509/3 o výměře cca 49 m2 panu Petru Drábkovi,
Hradská 415, Zlín za odhadní cenu s tím, že pan Drábek zajistí na své náklady rozměření
pozemku, ocenění a poplatky za vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo pověřilo
starostu uzavřením kupní smlouvy.
9,Odložilo odprodej části pozemku p.č.12517 dle žádosti pana Zdeňka Janíka, Nový
Hrozenkov 671.
10,Schválilo odkoupení pozemku p.č.4941 o výměře 367 m2 od pana Stanislava Frydrycha,
Nový Hrozenkov 387 za cenu 5500,-Kč. Zastupitelstvo pověřilo starostu uzavřením smlouvy.

11,Schválilo záměr odprodeje pozemků p.č.4546/1 a 4542/1 panu Josefu Hodulákovi, Nový
Hrozenkov 662 Prodej bude za odhadní cenu s tím, že nabyvatel uhradí ocenění a poplatky za
vklad do katastru nemovitostí.
12,Schválilo záměr vkladu vodohospodářského majetku, který je ve vlastnictví obce jako
nepeněžitý vklad do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11
Vsetín. Za tento vložený majetek budou obci upsány akcie v počtu stanoveném na základě
znaleckých posudků. Jedná se o majetek (název stavby, rok dokončení, pořizovací hodnota v
Kč.):
stavby dokončené
kanalizace I.etapa 1987 1.497.000
kanalizace II.etapa 1989 1.670.000
vodojem Čubov 1994 2.110.000
kanalizace III.etapa /škola/ 1994 2.582.000
vodovod Čubov 1995 1.973.000
kanalizace III etapa /střed/ 1996 3.508.000
přepojení kanalizace Horňansko 2000 119.000
stavby rozpracované k 31.12.2001
vodovod Vranča 276.000
kanalizace Vranča 3.435.000
vodovod Brodská /částečně kolaudováno 587.000
kanalizace Brodská 210.000
kanalizace III. etapa 3.část 50.000
vodovod Závodí 249.000
13,Schválilo zřízení zástavního práva ve prospěch České republiky-Ministerstva pro místní
rozvoj, IČO 66002222 na nemovitost dům č.p. 852, pozemek p.č. 2741 a pozemek p.č. 4560/1
zapsané na LV 10001 pro k.ú. a obec Nový Hrozenkov. Toto zástavní právo slouží k zajištění
závazků obce vyplývajících z podmínek, za kterých byly obci poskytnuty dotace od státu a to
dotace 15.000.000,-Kč. na stavbu Domu s pečovatelskou službou a dotace 5.000.000,-Kč. na
Vestavbu podkroví – 10 bytových jednotek na DPS Nový Hrozenkov. Zastupitelstvo schválilo
příslušnou zástavní smlouvu a pověřilo starostu jejím uzavřením.
14,Schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2002 – Řád veřejného pohřebiště s účinností
1.5.2002.
15,Schválilo záměr odprodeje nemovitostí – pozemků p.č.st.1920 a p.č.st.417 spolu s
budovou č.p.422 a dalšími budovami nacházejícími se na těchto parcelách manželům Marii a
Janovi Vráželovým, Nový Hrozenkov 431.
16,Odložilo odkup zpevněné plochy – stavby komunikace dle návrhu společnosti VS DOMY
a.s.
17,Projednalo žádost o snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu občanů místní části
Čubov a konstatovalo, že občané uvedení na žádosti se nenacházejí mimo svozové trasy a
není proto důvod řešit situaci dle čl.4, písmene c,) vyhlášky č.4/2001.
18,Schválilo záměr úprav centra obce dle předloženého návrhu Ing. arch.Jaroslava
Kopeckého.

Návrh rozpočtu obce pro rok 2002
Rozpočet příjmů (v tis.Kč):
Daňové příjmy
daň z příjmů - závislá činnost 2.595
daň z příjmů - samost. výd. činnost 1.095
daň z příjmů - právnické osoby 2.750
daň z příjmů - práv. osoby obec 600
daň z příjmů - zvláštní sazba 210
daň z přidané hodnoty 4.700
správní poplatky 155
poplatky za odnětí lesní půdy 25
poplatky ze psů 25
pobytové poplatky 120
poplatky za užívání veřejného prostranství 50
poplatky za výherní hrací přístroje 145
daň z nemovitostí 650
poplatek za komunální odpad 685
Nedaňové příjmy:
Příjmy z vlastní činnosti
pitná voda 6
příspěvky od rodičů MŠ 72
příspěvky od rodičů MŠ Vranča 34
základní škola 27
knihovna 10
Lidový dům - přijaté příspěvky a náhrady 35
pohřebnictví 60
domy hasičů 20
obecní úřad 20
zdravotní středisko 150
ostatní činnosti 1.200
Splátky půjček od obyvatelstva 35
Příjmy z úroků 15
Dotace - celková dotace 493
P ř í j m y c e l k e m 15.982
+ Dotace ze SFDI 36.773
(přístupová komunikace
V.Vranča-Hrdinka-pohoří Javorníků)
Financování (v tis.Kč):
Splátka půjčky (plynofikace) - 1.492
Splátka hypotečního úvěru (DPS) - 139
Změna stavu běžného účtu + 982
F i n a n c o v á n í c e l k e m -649

Rozpočet výdajů (v tis.Kč):
Silnice + zimní obsluha 450
Dopravní obslužnost 331
Pitná voda 300
Kanalizace 210
Mateřská škola střed včetně jídelny 435
Mateřská škola Vranča včetně jídelny 291
Základní škola 2.864
Jídelna základní školy 377
Turistická základna Vranča 259
Příspěvky na žáky 36
Knihovna 382
Památník A.S. 80
Kulturní zařízení Javorník 69
Tělovýchovná zařízení 1 20
Veřejné osvětlení 290
Pohřebnictví 60
Svoz komunálního odpadu 950
Plynofikace obce - Čubov 330
Územní plánování 15
Komunální služby 100
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1.312
Úroky k hypotečnímu úvěru (DPS) 632
Dům s pečovatelskou službou 190
Úroky (kontokorent) 20
Požární ochrana 60
Domy hasičů 310
Obecní zastupitelstvo 1.060
Obecní úřad 2.600
Zdravotní středisko 350
Ostatní činnosti 250
Finanční operace (daň z příjmů za obec) 600
V ý d a j e c e l k e m 15.333
+ Dotace ze SFDI 36.773
(přístupová komunikace
V.Vranča-Hrdinka-pohoří Javorníků)
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