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                                                           Zápis  

  z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov, konaného dne 12.12.2022 

  ________________________________________________________________________ 

Zapisovatel: Bc. Iveta Válková 

 

Přítomni: dle prezenční listiny                    

Omluveni: Ing. Jindřich Ondruš,                      

Neomluveni: 0  

Ověřovatelé zápisu: Jiří Buček, Ing. Kristýna Pekařová, 

Program jednání: 
1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení 

2. Rozpočtové opatření č.5/2022, pověření 

3. Rozpočet na rok 2023, veřejnoprávní smlouvy  

4. OZV č. 3/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a OZV č. 

4/2022 o nočním klidu 

5. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a zřízení věcného 

práva  

6. Prodej, odkup, převod nemovitostí 

7. Mimořádná odměna uvolněným zastupitelům  

8. Různé 

9. Závěr 

Z/2/1.  ZM jmenuje zapisovatelku Bc. Ivetu Válkovou a ověřovatelé zápisu pana Jiřího 

Bučka a paní Ing. Kristýnu Pekařovou schvaluje program jednání dle předloženého 

návrhu a provedlo kontrolu usnesení z minulého zasedání ZM.   

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

 

Z/2/2.a)  ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 ke dni 12.12.2022 dle předloženého 

návrhu beze změn. 

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

 

b) ZM pověřuje radu městyse ke schválení rozpočtového opatření městyse č. 6/2022 ke 

dni 31.12.2022, s tím, že rozpočtové opatření č. 6/2022 bude předloženo zastupitelům při 

nejbližším zasedání ZM a rozesláno mailem před zasedáním Rady městyse Nový 

Hrozenkov. 

                                                                                                     Pro:14, proti:1, zdržel se:0.     

 

c) ZM v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. 128/2000 Sb., o obcích stanovuje kompetenci 

rady obce k provádění rozpočtových opatření (změna závazných ukazatelů rozpočtu) do 

konce volebního období (2022-2026) v následujícím rozsahu:  

- provádění rozpočtových opatření v souvislosti s dotacemi (navýšení příjmové i výdajové 

části rozpočtu) 

- provádění rozpočtových opatření, při kterém nedojde k navýšení příjmové či výdajové 

části rozpočtu. O provedených rozpočtových opatřeních radou bude zastupitelstvo 

městyse informováno na nejbližších zasedáních ZM. 

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

 

Z/2/3/a) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300 000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu 

č. 1/2023“ Tělovýchovné jednotě Sokol Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov č.p. 

914, IČ: 64123201 na zabezpečení provozu sportovních oddílů, energie, nájmy.     

                                                                                                     Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 
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b)  ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 600.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu č. 

2/2023“ Charitě Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov č.p. 504, IČ: 48773514 na 

pokrytí provozních a osobních nákladů organizace.                                        

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

 

c) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč a „Veřejnoprávní smlouvu č. 

3/2023“ zapsanému spolku Hafera z Nového Hrozenkova, Nový Hrozenkov 304, IČ: 

22899766 na náklady spojené s činností spolku. 

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

 

d) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 28 000,-Kč a Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2023 

firmě JPZ Gastro Company, s.r.o. Nábřežní 519, 756 05 Karolinka, IČ 08779783 

promítání letního kina v roce 2023. 

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

 

e) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu č. 

5/2023“ Ostrévce z.s., 756 04 Nový Hrozenkov č.p. 429, IČ 02492334 na provozní náklady 

a náklady při pořádání kulturních akcí.     

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

 

f) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu č. 

6/2023“ Českému svazu včelařů z.s., ZO Nový Hrozenkov, IČ: 64123219 na nákup 

kvalitních včelích matek, krmení včelstva, léčiva. 

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

 

g) ZM schvaluje rozpočet pro rok 2023 dle předloženého návrhu s těmito změnami: 

příjmy v položce 1111 navyšujeme o 50.000,- Kč a zároveň ve výdajích navýšujeme 

položku 3419 o 50.000,- Kč. V rozpočtu upravíme ve výdajích zároveň příspěvek 

Základní škole a to tak, že bude § 3113 rozdělen na dvě položky 784 tis. na opravy a 

5087 tis. na neinvestiční příspěvek.                                                                                          

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

 

Z/2/4. a) ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Nový Hrozenkov  č. 3/2022  

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, stanovuje cenu 

poplatku ve výši 700,-Kč, EKO bod ve výši 7,-Kč  a výši odměn 80%.                                                                                         

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

            

b) ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Nový Hrozenkov č.4/2022 o nočním 

klidu dle předloženého návrhu.                                                                                                          

            Pro:14, proti:0, zdržel se:1.

  

Z/2/5. ZM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým 

věcem a o zřízení věcného práva č. UZSVM/ONJ/3459/2022-ONJM SBP 38/2022-So 

s převodcem Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 

se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ.: 69797111, týkající se 

bezúplatného převodu pozemkové parcely č. 4719/1 a 4719/2 ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. Nový Hrozenkov do majetku městyse.       

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

 



3 

 

Z/2/6. a)  ZM schvaluje kupní smlouvu, týkající se prodeje 2/8 podílu  pozemku p.č. 

12521/18, ostatní plocha, ostatní komunikace paní L.O. bytem Karolinka,  panu Ing. Lu. 

H., bytem Huštěnovice, paní P. J. bytem Nový Hrozenkov  stejným dílem s tím, že 

městys Nový Hrozenkov zůstane čtvrtým spolupodílníkem. Cena za m² pozemku činí 

150,- Kč. Dále městys Nový Hrozenkov kupuje do svého vlastnictví parcelu č. 12521/46, 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6m², která vznikla oddělením z pozemku 

p.č. 12521/20 majitele P. J. bytem Nový Hrozenkov, parcelu č. 12521/47 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 4 m², která vznikla oddělením z pozemku p.č. 12521/19 

majitele pana Ing. L. H., bytem Huštěnovice, p.č. 12521/49 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře  4m², která vznikla oddělením z pozemku p.č.12521/17 majitele L. 

O., bytem Karolinka dle GP č.2324-75/2019 vyhotoveného firmou GEOTROP spol. s r.o 

dne 9.12.2019. Cena za m² pozemku činí 150,- Kč Městys uhradí veškeré náklady 

spojené s odkupem.                                                              Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

                                                                                                                                                                                                                

b) ZM schvaluje kupní smlouvu, týkající se prodeje pozemku p.č. st.3344 zastavěná 

plocha o výměře 8 m² vzniklé oddělením z pozemku p.č. 12576 ostatní komunikace dle 

GP 2809-707130/2022 vyhotoveným ValMez geo s.r.o. dne 27.7.2022 s panem T. P., 

bytem Nový Hrozenkov za cenu  250,- Kč/m². Pan T. P. prodá městysi Nový Hrozenkov 

spoluvlastnický podíl 2/24 p.č. 12561/, ostatní plocha, ostatní komunikace za cenu 50,- 

Kč/m². Náklady spojené s prodejem uhradí účastníci stejným dílem.                                                        

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

 

c) ZM schvaluje kupní smlouvu, týkající se  prodeje pozemku p.č. 12559/174 ostatní 

plocha, jiná plocha o výměře 86 m² vzniklé oddělením z pozemku p.č. 12559/1 s panem J. 

K., bytem Nový Hrozenkov, dále p.č. 12559/175 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 56 

m² vzniklé oddělením z pozemku p.č. 12559/1 s paní Š. Z., bytem Valašské Meziříčí, p.č. 

st. 3368 zastavěná plocha o výměře 4 m², vzniklé oddělením z pozemku p.č. 12559/1,  dle 

GP 2849-707205/2022 vyhotoveným ValMez geo s.r.o. dne 21.11.2022 s panem L. M., 

bytem Nový Hrozenkov  za cenu 155 Kč/m² s tím, že kupující uhradí náklady spojené 

s prodejem nemovitosti (GP, vklad, atd.).                            Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

                                                                                                                         

d) ZM schvaluje kupní smlouvu, týkající se prodeje pozemku p.č. 12593/12, zahrada o 

výměře 17 m² vzniklé oddělením z pozemku p.č. 12593/4 dle GP 2784-27/2022 

vyhotoveným geodetem Bc. Štěpánem Holubcem dne 15.11.2022 s panem S. U., bytem 

Nový Hrozenkov, za cenu 250,- Kč/ m² s tím, že náklady spojené s prodejem uhradí 

kupující (GP, vklad, atd.)                                                      Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

                                                                                           

e)  ZM přijalo záměr prodeje části pozemku p.č. 12724/11 ostatní plocha, o výměře 2 m² 

(nově vzniklý pozemek oddělením p.č. 12724/51, zahrada, dle GP 2784-24/2022) v k.ú. NH. 

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

                                                                                                

f) ZM schvaluje kupní smlouvu, týkající se prodeje části pozemku dílu ,,d“  p.č. 14716, o 

výměře 31 m²  dle GP č. 2729-243/2021, vyhotoveným Ing. Martinem Trčálkem, dne 

22.7.2022 s panem J. J., bytem Nový Hrozenkov a zároveň městys Nový Hrozenkov 

odkoupí od pana J. J. díl ,,b“ o výměře 4 m ², dále díl ,,e“ a  díl ,,f“o celkové výměře 19 

m² vzniklé oddělením  z  p.č. 14606. Cena m² pozemku je 155,- Kč Městys uhradí pouze 

vklad do KN.                                                                          Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

 

Z/2/7a. ZM dle § 76 zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje 

mimořádnou odměnu ve výši měsíční odměny starostce městyse za: 
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- dobrý hospodářský výsledek městyse  

- vypracovávání monitorovacích a závěrečných zpráv projektů 

-  vypracování drobných žádostí o dotace 

a mimořádnou odměnu ve výši ½ měsíční odměny místostarostovi městyse za 

- vypracování monitorovacích a závěrečných zpráv projektů 

                                                                                               Pro:13, proti:0, zdržel se:2. 

 

b.) ZM schválilo v souladu s § 153 ods.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle nařízení 

vlády č. 318/2017 Sb, ve znění pozdějších předpisů, výši odměn neuvolněným členům 

zastupitelstva takto:  

- členu zastupitelstva ve výši: ……………………….1.986,- Kč 

- členu rady ve výši:               ………………………. 7.945,- Kč 

- předsedům výborů:              ……………………….3.972,- Kč  

- členové výborů:                    ………………………. 3.311,- Kč 

V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce se odměny 

nesčítají, odměna se poskytne jedna, a to odměna nejvyšší.    

Odměny se poskytnou ode dne 1.1.2023.                         Pro:15, proti:0, zdržel se:0. 

                  

                                                                                                    

18:39 hod. odchod zastupitele pana Ing. Františka Novosada   

 

Z/2/8. a) ZM schválilo termíny zasedání zastupitelstev v roce 2023 takto:  

- 6.února       (pondělí) 

- 26.dubna    (středa) 

- 28. června   (středa) 

- 25. září        (pondělí) 

- 18.prosince (pondělí) 

                                                                                             Pro:14, proti:0, zdržel se:0. 

 

18:41 hod. příchod zastupitele pana Ing. Františka Novosada  

 

b) Schválila zápis roku 2021 do Kroniky městyse Nový Hrozenkov s těmito 

připomínkami- doplnění informací týkající se činnosti Mateřské školy a činnosti 

Sportovních klubů.          

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

 

 

 

 

 

Ing. Stanislava Špruncová      Pavel Jochec 

       starostka městyse                                                               místostarosta městyse  

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 20.12.2022 

Sňato:        06.01.2023 
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