Usnesení
z 23. zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov, konaného dne 5.9.2022
________________________________________________________________________
Zapisovatel: Bc. Iveta Válková
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Mgr. Josef Hodulák, Vlastimil Stupka
Neomluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lucie Kopecká, MVDr. Jiří Novosad
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení
Žádosti o dotace, Rozpočtové opatření č. 4/2022
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Nákup, prodej, převod nemovitostí
Různé
6. Závěr
2.
3.
4.
5.

Z/23/1. ZM schvaluje program jednání dle předloženého návrhu, provedlo kontrolu
usnesení z červnového zasedání. Jmenuje zapisovatele Bc. Ivetu Válkovou a ověřovatelé
zápisu paní Mgr. Lucii Kopeckou a pana MVDr. Jiřího Novosada.
Pro:13, proti:0, zdržel se:0.
Z/23/2 a) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč a ,,Dodatek k Veřejnoprávní
smlouvě č. 18/2022“ Valašským letokruhům z.s., Zenklova 24/54, 180 00 Praha 8 – Libeň,
na materiálně – technické zabezpečení akcí v roce 2022.
Pro:1(p. Jochec), proti:12, zdržel se:0.
b) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a „Veřejnoprávní smlouvu č.
20/2022“ Spolku DFS Vranečka, z.s., Nový Hrozenkov 845, IČ: 26593432 na provozní
náklady, na pořízení krojů a krojových součástí, stojanů pro cimbálovou muziku.
Pro:13, proti:0, zdržel se:0.
c) ZM schvaluje Dodatek č. k Veřejnoprávní smlouvě č. 14/2022“ Ostrévce z.s., 756 04
Nový Hrozenkov č.p. 429, IČ: 02492334, týkající se navýšení dotace o částku 20 000,-Kč
na náklady spojené s kulturními akcemi a na reklamní trička.
Pro:13, proti:0, zdržel se:0 .
d) ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2022 ke dni 5.9.2022, s doplněním v příjmech
položky 4111 ÚZ 98187 - 96.000,- Kč, ve výdajích § 6115 ÚZ 98187 – 96.000,- Kč, § 3725
tříděný odpad + 100.000,- Kč, § 2143 SVHV + 452.000,- Kč.
Pro:13, proti:0, zdržel se:0.
e) ZM revokuje usnesení č. Z/22/3 d) zastupitelstva městyse ze dne 6.6.2022, týkající se
požadavku Charity Nový Hrozenkov.
Pro:12, proti:0, zdržel se:1(p.MVDr. Novosad).
f) ZM souhlasí s rozvojem sociální služby Charity Nový Hrozenkov ,,Sociální
rehabilitace Lávka“ ID 7065026 nad rámec stávající kapacity v Základní síti 2023-2025
pro rok 2023 a nad rámec rozpočtu roku 2022 městys Nový Hrozenkov na sociální oblast
a deklaruje závazek předložit finanční podporu na jednání orgánů městyse Nový
Hrozenkov ve výši 22.000,- Kč.
Pro:12, proti:0, zdržel se:1(p.MVDr. Novosad).
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Z/23/3. ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č.IP-12-8030136 s ČEZ Distribucí, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín,
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 v zastoupení ARPEX MORAVA
s r.o., se sídlem Teslova 783/2, 702 00 Ostrava -Přívoz, IČ.: 26809559 jejíž předmětem
bude zřízení věcného břemene, v rámci stavby distribuční soustavy, na pozemku p.č.
12490/50 a p.č. 12490/19 v k.ú. Nový Hrozenkov.
Pro:13, proti:0, zdržel se:0.
Z/23/4 a) ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví městyse Nový
Hrozenkov, Nový Hrozenkov 454, 756 04 Nový Hrozenkov, IČ 00304131, a to:
pozemků
- p. č. 12490/13, ostatní plocha,
- p. č. 12490/14, ostatní plocha,
- p. č. 12490/15, ostatní plocha,
- p. č. 12490/17, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1259 pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov, od Zlínského
kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320.
Pro:13, proti:0, zdržel se:0.
b) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 8886/29 ostatní plocha o výměře 182
m², v k.ú. Nový Hrozenkov, z majetku ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha, Chodov, IČ 62933591, do majetku Městyse Nový
Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov 454. Náklady spojené s převodem hradí městys.
Pro:13, proti:0, zdržel se:0.
c) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 10679/4 o výměře 504 m² v k.ú. Nový
Hrozenkov, z majetku ČR, Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov,
130 00 Praha 3, IČ 01312774 do majetku Městyse Nový Hrozenkov, 756 04 Nový
Hrozenkov 454. Náklady spojené s převodem hradí městys.
Pro:13, proti:0, zdržel se: 0
d) ZM přijalo záměr prodeje samospádového vodovodu Vranča výhradně uživatelům
stavby.
Pro:13, proti:0, zdržel se: 0.
e) ZM přijalo záměr prodeje pozemku p.č. 12593/1 o výměře 49 m² ostatní plocha,
ostatní komunikace.
Pro:4, proti:5, zdržel se:4.
Záměr nebyl přijat.
f) ZM přijalo záměr prodeje podíl pozemku p.č.12521/18 o výměře 9 m², ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. N.H.
Pro:13, proti:0, zdržel se:0.
g) ZM přijalo záměr prodeje části pozemku p.č.12559/1 o výměře cca 220 m², ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. NH
Pro:13, proti:0, zdržel se:0.
h) ZM přijalo záměr prodeje části pozemku st.p.č. 2664 o výměře 30 m², zastavěná plocha
a nádvoří, zároveň prodeje části parcely č.12593/5 o výměře cca 330 m² ostatní plocha,
ostatní komunikace a prodeje části pozemku p.č. 12593/3 o výměře cca 350 m² ostatní
plocha, ostatní komunikace vše k.ú. Nový Hrozenkov.
Pro: 13, proti: 0, zdržel se:0.
ch) ZM schvaluje Kupní smlouvu s panem M.P., bytem Nový Hrozenkov, týkající se koupi
části pozemku p.č. st. 833 díl „d“ o výměře 8 m², části pozemku p.č. st. 835 díl „h“ o výměře
2m², a části pozemku p.č. 9155 díl „e“ o výměře 24m² - Ulice Velká Vranča, dle
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geometrického plánu č. 2758-f60_1/2014, vyhotoveného Ing. Petrem Adamíkem, za cenu
62 Kč/m² dle ZP 182/2019, vyhotoveného Ing. Petrem Cvejnem a zároveň prodeje části
pozemku p.č. 12672/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m² za cenu 62,Kč/m². Městys uhradí náklady spojené s kupní smlouvou. Pro:13, proti:0, zdržel se:0.
i) ZM schvaluje Kupní smlouvu s panem J.Š., bytem Nový Hrozenkov týkající se koupi
části pozemku p.č. 9154 díl „c“ o výměře 67m²- Ulice Velká Vranča, dle geometrického
plánu č. 2758-f60_1/2014, vyhotoveného Ing. Petrem Adamíkem, za cenu 62 Kč/m² dle
ZP 181/2019, vyhotoveného Ing. Petrem Cvejnem. Městys uhradí náklady spojené
s odkupem.
Pro: 13, proti: 0, zdržel se:0.
j) ZM schvaluje Kupní smlouvu s panem J.Š., bytem Nový Hrozenkov týkající se koupi
nového pozemku p.č. 9151/7 o výměře 7m²- Ulice Velká Vranča, dle geometrického
plánu č. 2758-f60_1/2014, vyhotoveného Ing. Petrem Adamíkem, za cenu 62 Kč/m² dle
ZP 180/2019, vyhotoveného Ing. Petrem Cvejnem. Městys uhradí náklady spojené
s odkupem.
Pro: 13, proti: 0, zdržel se:0.
k) ZM schvaluje Kupní smlouvu s panem J.J., bytem Nový Hrozenkov, týkající se koupi
části pozemku p.č. 9148/3 díl „a“ o výměře 109m²- Ulice Velká Vranča, dle
geometrického plánu č. 2758-f60_1/2014, vyhotoveného Ing. Petrem Adamíkem, za cenu
62 Kč/m² dle ZP 184/2019, vyhotoveného Ing. Petrem Cvejnem. Městys uhradí náklady
spojené s odkupem.
Pro: 13, proti: 0, zdržel se:0.
l) ZM schvaluje Kupní smlouvu s panem P. J., bytem Nový Hrozenkov týkající se
prodeje části pozemku p.č. 12672/1 o výměře 81 m² - Ulice Velká Vranča, dle
geometrického plánu č. 2758-f60_1/2014, vyhotoveného Ing. Petrem Adamíkem, za cenu
62,- Kč/m² dle ZP 184/2019, vyhotoveného Ing. Petrem Cvejnem. Kupující uhradí
náklady spojené s prodejem.
Pro: 13, proti: 0, zdržel se:0.
m) ZM schvaluje Kupní smlouvu s SJM M.M. a Z, bytem Zlín, týkající se koupi části
pozemku nově vzniklého p.č. 14767 o výměře 82 m², ostatní plocha, jiná plocha, dále
koupi p.č. 10893/6 nově vzniklé z p.č. 10893/3 o výměře 14 m², travnatá plocha od
majitele pana B. P., bytem Havířov, koupi dílu ,,g“ z p.č. 10899/1 o výměře 7 m² a dílu
,,f“ odděleného z p.č. st.1034 o výměře 1m²od majitele pana P. S., bytem Určice, vše dle
geometrického plánu č.2818-98/2022, vyhotoveného Ing. Petrem Randýskem, za cenu 30
Kč/m² . Městys prodá v rámci této kupní smlouvy část p.č. 12602 nově vzniklý díl ,,g“ o
výměře 5m², který bude přičleněn k p.č. st.1034 a nově vzniklou p.č. 3287 oddělenou
z p.č. 12602 o výměře 16 m² panu P. S., bytem Určice za cenu 30,- Kč/m². Náklady
spojené s prodejem a odkupem uhradí pan S.
Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0.
n) ZM schvaluje kupní smlouvu s paní E. O., bytem Nový Hrozenkov, týkající se prodeje
pozemku p.č. 12559/173 o výměře 76 m² ostatní plocha, vzniklé oddělením z pozemku
p.č. 12559/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP č. 2811-707132/2022
vyhotoveným ValMez geo s.r.o., za cenu dle znaleckého posudku. Náklady spojené
s prodejem uhradí kupující.
Pro: 13, proti: 0, zdržel se:0.
o) ZM schvaluje kupní smlouvu s panem J. B., bytem Janová, týkající se odkupu p.č.
12572/12 o výměře 26 m², ostatní plocha, ostatní komunikace, která vznikla oddělením
od p.č. 5940/1, dále odkupu p.č. 12572/13 o výměře 52 m², která vznikla oddělením z p.č.
st. 686/3, odkupu p.č. 12572/14 o výměře 16 m², která vznikla z p.č. 5950 a p.č. 12572/16
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o výměře 106 m², která vznikla oddělením z p.č. 5952 dle GP 2534-033/2020
vyhotoveným fa Hovořáková- Hovořák s.r.o., za cenu 50 ,- Kč/m². Městys v rámci kupní
smlouvy prodá panu B., bytem Janová, p.č. 12572/15 o výměře 177 m², a p.č. 12572/17 o
výměře 11m², obě vzniklé oddělením z p.č. 12572/1 za cenu 50,- Kč/m². Ve prospěch
městyse vloží pan B. do pozemku nově vzniklého p.č. 12572/15 věcné břemeno přístupu
k odpadní šachtě. Náklady spojené s kupní smlouvou uhradí účastníci stejným dílem.
Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0.
p) ZM schvaluje kupní smlouvu s panem K. Z. a panem K. J., bytem Halenkov týkající
se odkupu p.č. 1286/15 o výměře 721 m², která vznikla oddělením z parcely č. 1286/7 a
p.č. 1286/9 majitele pana K., dle GP 2687-707130/2021 vyhotoveným ValMez geo s.r.o
za cenu 30,- Kč/m² s tím, že městys prodá panu K. p.č. 12551/6 o výměře 499 m² a panu
K. p.č. 12551/5 o výměře 118 m², vzniklé oddělením z p.č. 12551/2 za cenu 30,- Kč/m².
Náklady spojené s kupní smlouvou uhradí účastníci stejným dílem.
Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0.

Ing. Stanislava Špruncová
starostka městyse

Pavel Jochec
místostarosta městyse

Vyvěšeno: 14.09.2022
Sňato:
30.09.2022

4

5

