
                                                         Usnesení 

  z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov, konaného dne 6.6.2022 

  ________________________________________________________________________ 

Zapisovatel: Bc. Iveta Válková Přítomni: dle prezenční listiny                    

Omluveni: MVDr. Jiří Novosad, Mgr. Josef Hodulák                          

Neomluveni:  - 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lucie Kopecká, Věra Zbranková, 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu 
2. Hospodaření za rok 2021 – účetní závěrka, závěrečný účet, zpráva auditu 

3. Žádosti o dotace, Rozpočtové opatření č. 2/2022 

4. Hospodaření SOMV, SVHV 

5. Poskytnutí dotace ZK 

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

7. Nákup, prodej nemovitostí 

8. Různé 

9. Závěr 
 
 

Z/22/1.  ZM schvaluje program jednání bez doplnění. Jmenuje zapisovatele Bc. Ivetu 

Válkovou a ověřovatelé zápisu Mgr. Lucii Kopeckou a Věru Zbrankovou. 

  

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

 

Z/22/2 a) ZM bere na vědomí Zprávu finančního výboru k závěrečnému účtu za rok 2021. 

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

 

b) ZM schvaluje Účetní závěrku městyse Nový Hrozenkov za rok 2021. 

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

 

c) ZM schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet městyse Nový Hrozenkov za rok 

2021, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse č. 219/2021/EKO. 

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

 

Z/22/3. a) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu 

č. 17/2022“ Českému svazu včelařů z.s., ZO Nový Hrozenkov, IČ: 64123219 na nákup úlů 

pro včelstva členů spolku, léčiva a pomůcky pro včelaře.  

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

 

b)  ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2022 ke dni 6.6.2022, dle předloženého návrhu. 

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

 

c) ZM schválilo žádost spolku Rozína dětem o dofinancování podílu maximálně 40 000,- 

Kč při získání dotace na mobilní pódium, pc, monitor poskytnuté v rámci dotace 

realizované přes MAS VHV.  

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

d) ZM souhlasí s rozvojem sociální služby – sociální rehabilitace, nad rámec stávající 

kapacity v Základní síti 2023-2025 pro rok 2023 a nad rámec rozpočtu roku 2022 městys 

Nový Hrozenkov pro Charitu Nový Hrozenkov na sociální oblast a deklaruje závazek 

předložit finanční podporu na jednání zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov. 



 

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

 

Z/22/4 a) ZM na základě ustanovení § 39, odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, bere na vědomí Závěrečný účet SOMV 

za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV, IČ: 70238880 za 

rok 2021. 

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

 

b) ZM na základě ustanovení § 39, odst.  11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, bere na vědomí Závěrečný účet SVHV 

za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SVHV, IČ: 67728189 za 

rok 2021. 

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

 

c)  ZM na základě ustanovení § 39, odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, bere na vědomí Závěrečný účet SMO 

VM za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SMO VM, IČ: 

45659168 za rok 2021. 

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

 

Z/22/5. ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. D/1257/2022/KH 

poskytovatele Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, Zlín ve výši 130.000,- Kč  

na ,,Doplnění vybavení pro JSDH Nový Hrozenkov“.  

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

 

Z/22/6. ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby č.IP-12-8028888/5 s ČEZ Distribucí, a.s., IČ 24729035, se sídlem 

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 jejíž předmětem bude zřízení 

věcného břemene, v rámci stavby distribuční soustavy, na pozemku p.č. 12602 v k.ú. 

Nový Hrozenkov.                                                                                                           

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

 

 

Z/22/7. a) ZM schvaluje odkup pozemku p.č. 12490/29, o výměře 14 m² ostatní plocha, 

silnice  majitele R.M.,  za cenu dle ZP vypracovaného panem Cvejnem, ve výši 1.730,- Kč 

s tím, že na pozemku  vázne zástavní právo smluvní, které je v katastru nemovitostí 

zapsáno ve prospěch zástavního věřitele – Komerční banky, a.s., Na příkopě 969/33, Staré 

Město, 110 00 Praha 1. Zástavní právo na kupujícího z  prodávajícího přechází avšak 

samotné závazky (dluhy), však na městys nepřejdou, prodávající se zavazuje, že provede 

výmaz zástavního z p.č. 12490/29 práva do čtyř měsíců po podpisu kupní smlouvy.   

Pozemek se vykupuje z důvodu majetkoprávního vypořádání pro ZVA ,,Silnice II/487 -

Nový Hrozenkov, chodníky, napojení místních komunikací“.  Náklady spojené s prodejem 

uhradí městys. 

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

 

Příchod pana Jiřího Bučka v 17:09 hod. 

 

 



b) ZM přijalo záměr prodeje pozemku p.č. 12724/10 ostatní plocha o výměře 514 m² v k.ú. 

NH. 

                                                                                      Pro:12, proti:0, zdržel se:1(p. Buček). 

 

c) ZM nepřijalo záměr prodeje pozemku p.č.12724/11, ostatní plocha, neplodná půda 

v k.ú. Nový Hrozenkov.  

                                                                                       Pro: 11, proti:0, zdržel se: 2. 

 

d) ZM přijalo záměr prodeje části pozemku p.č.12593/4, ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. Nový Hrozenkov.  

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

 

e) ZM schvaluje odkup p.č. 8809/6 o výměře 29 m²ostatní plocha, ostatní komunikace, 

která vznikla dělením pozemku p.č. 8809/1, travní plocha, odkup p.č. 8737/2 o výměře 4 

m², ostatní plocha, ostatní komunikace, která vznikla oddělení z p.č. 8737 dle GP č. 

2490-70760/2021 vyhotoveným ValMez geo s.r.o., dne 7.5.2021 od manželů S. a V. F,  za 

cenu 100,-Kč/m². Náklady spojené s výkupem uhradí městys. 

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

 

f) ZM schvaluje odkup p.č. 8736/3 o výměře 15 m², ostatní plocha, ostatní komunikace, 

která vznikla oddělením od p.č. 8736/2 dle GP 2490-70760/2021 vyhotoveným ValMez 

geo s.r.o., dne 7.5.2021 od majitele paní  L.U., za cenu 100,-Kč/m². 

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

 

g) ZM schvaluje odkup p.č. 8736/4 o výměře 25 m², ostatní plocha, ostatní komunikace, 

která vznikla oddělením od p.č. 8736/1 dle GP 2490-70760/2021 vyhotoveným ValMez 

geo s.r.o., dne 7.5.2021 od majitele paní J.J., za cenu 100,-Kč/m². 

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

 

h) ZM schvaluje odkup p.č. 8735/2 o výměře 21 m², ostatní plocha, ostatní komunikace, 

která vznikla oddělením od p.č. 8735 dle GP 2490-70760/2021 vyhotoveným ValMez geo 

s.r.o., dne 7.5.2021 od majitele paní O.V., za cenu 100,-Kč/m². 

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

 

ch) ZM schvaluje odkup p.č. 14526/2 o výměře 179 m², ostatní plocha, ostatní 

komunikace, která vznikla oddělením od p.č. 14526 dle GP 2490-70760/2021 

vyhotoveným ValMez geo s.r.o., dne 7.5.2021 od majitelů O.V, J.J., J.H. za cenu 100,-

Kč/m². 

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

 

i) ZM schvaluje odkup p.č. 14692 o výměře 6 m², ostatní plocha, ostatní komunikace, 

která vznikla oddělením od p.č. st.782 dle GP 2490-70760/2021 vyhotoveným ValMez 

geo s.r.o., dne 7.5.2021 od majitele J.H, za cenu 100,-Kč/m². 

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

 

j) ZM přijalo záměr prodeje části pozemku p.č. 12593/2, ostatní plocha, ostatní 

komunikace v rámci majetkoprávního vypořádání cesty do Vápenky.   

   

                                                       Pro:11, proti:0, zdržel se:2 (Ing. Ondruš, Ing. Novosad) 

 



 

k) ZM přijalo záměr prodeje částí pozemku p.č. 12672/1, ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. NH v rámci narovnání skutečného stavu ,,Ulice Velká Vranča“.   

 

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

 

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

parcely č. 12551/5 o výměře 118 m², ostatní plocha v k.ú. Nový Hrozenkov.     

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

 

m) ZM přijalo záměr prodeje části pozemku p.č. 12602, ostatní plocha v k.ú. Nový 

Hrozenkov.    

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

 

n)  ZM přijalo záměr prodeje p.č. 3549 orná půda, o výměře 7.135 m² v k.ú Nový 

Hrozenkov 

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

 

o) ZM přijalo záměr prodeje nemovitosti p.č. st.2035 o výměře 1421 m², zastavěná 

plocha a nádvoří s budovou na pozemku číslo popisné 496.    

 

                      Pro:11, proti:0, zdržel se:2 ( Ing. Jindřich Ondruš, Ing. František Novosad)                             

 

Z/22/8. ZM stanovilo počet zastupitelů pro volby do zastupitelstva městyse Nový 

Hrozenkov konané ve dnech 23. a 24 září 2022, v počtu 15 zastupitelů.                                                       

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislava Špruncová      Pavel Jochec 

     starostka městyse           místostarosta městyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  13.06.2022 

Sňato:         29.06.2022  

 

 

 


