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                                                           Usnesení 

  z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov, konaného dne 06.02.2023 

  ________________________________________________________________________ 

Zapisovatel: Mgr. Kopecká Lucie 

Přítomni: dle prezenční listiny                    

Omluveni: Petr Václavík                      

Neomluveni: 0 

Ověřovatelé zápisu: Vlastimil Koňařík, Karel Čaník 

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

2. Rozpočtové opatření č. 1/2023, žádosti o dotace, veřejnoprávní smlouvy 

3. Smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti  

4. Systém náležité péče hospodářského subjektu městyse Nový Hrozenkov  

5. Prodej, odkup, převod nemovitostí  

6. Různé 

7. Závěr 

 

Z/3/1.  ZM jmenuje zapisovatele zápisu paní Mgr. Lucii Kopeckou, ověřovatele zápisu 

pana Vlastimila Koňaříka a pana Karla Čaníka, schvaluje program jednání dle 

předloženého návrhu, provedlo kontrolu usnesení z minulého zasedání ZM bez 

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

                                                                                                    

Z/3/2.a) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu 

č. 11/2023“ Rozína dětem, z.s 756 04 Nový Hrozenkov č.p. 437, IČ: 2224516 na 

zabezpečení dětských dnů pro děti ZŠ, balíčky pro nové žáky prvních tříd a mikulášské 

balíčky, pochod broučků.                                                          Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0. 

                                                                                                          

b) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu č. 

12/2023“ Junáku – českému skautu, středisko Vsetín, z.s.  Záviše Kalandry 1290, 755 01 

Vsetín,  IČ: 41084624 na zabezpečení provozu a údržbu klubovny, na vybavení herní, 

sportovní, táborové a družinové.                                           Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0. 

                              

c) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2023 ke dni 06. 02. 2023 dle předloženého 

návrhu beze změn.                                                                  Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

Z/3/3. a) ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti s Lesy České 

republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 

Králové, IČ.: 42196451, se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, týkající se části pozemku 

p.č. 12724/20 vodní plocha, o výměře 80 m², který je dotčen stavbou s názvem ,,Obnova 

obecního majetku – most ev.č. M14 přes potok Vranča v obci Nový Hrozenkov“. 

Smlouva řeší přístup za účelem údržby a opravy mostu.      Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0. 

                                                            

b) ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene -služebnosti č. IP-12-8029205/001 

s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ.: 24729035, 

zastoupená firmou E-Kratom s.r.o., IČ:05752795, týkající se pozemků městyse   

p.č. 12591/7 a 8140/25 dotčených stavbou podzemního kabelového vedení NN  

a přípojkového pilíře pro budoucí stavbu ATS k projektu vodovodního řádu do Vranče. 

Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 2.000,- Kč bez DPH.      Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

Z/3/4. ZM bere na vědomí Systém náležité péče hospodářského subjektu městyse Nový 

Hrozenkov, uvádějícího na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích hospodářského subjektu a 
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z něho vyrobené dřevařské výrobky a dále dřevo vytěžené rostoucí mimo les, týkající se 

zajištění přístupu k informacím o dodávkách dříví na trh, o posouzení rizika nezákonně 

vytěženého dříví a dalších informacích.                                 Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0.                                                                                   

 

Z/3/5 a) ZM schvaluje Kupní smlouvu, dle předloženého návrhu, týkající se prodeje 

inženýrské sítě – samospádového vodovodu včetně staveb a zařízení, které s ním provozně 

souvisí, v lokalitě Vranča a to do majetku uživatelů tohoto vodovodu:   

J. J., bytem 756 04 Nový Hrozenkov ,J. P., bytem 756 04 Nový Hrozenkov  

K. O., bytem 756 04 Nový Hrozenkov, K. H., bytem 756 04 Nový Hrozenkov  

L. J. bytem 756 04 Nový Hrozenkov, S. R., bytem 693 35 Dambořice  

V. P., bytem 75604 Nový Hrozenkov,V. T., bytem 756 04 Nový Hrozenkov  

Z. T., bytem 755 01 Vsetín, za cenu dle znaleckého posudku č. 113/2022 vyhotoveného 

panem Ing. Petrem Cvejnem ve výši 142.950,- Kč.     

                                        Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 3 (p. Pekařová, p. Ondruš, p. Vrážel) 

                                                                                                            

b) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 12710/4, 12710/5, 12710/6, 12710/7, 

12710/8, 12710/9, 12710/10 a 12710/11 – ostatní komunikace v k.ú. Nový Hrozenkov z 

vlastnictví České republiky a právem hospodařit s majetkem státu - Lesy České 

republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové do 

vlastnictví Městyse Nový Hrozenkov.                                 Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0.                                                    

 

c) ZM schválilo kupní smlouvu, týkající se prodeje pozemku p.č. 12724/51 zahrada o 

výměře 2 m² vzniklé oddělením z pozemku p.č. 12724/11 ostatní plocha, neplodná půda 

dle GP 2784-24/2022 vyhotoveným panem Štěpánem Holubcem, geodetické práce 

Vsetín, s panem S. U., bytem Nový Hrozenkov za cenu 550,-  Kč/m².  Náklady spojené 

s prodejem hradí kupující.                                                 Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

d)   ZM přijalo  záměr prodeje pozemku p.č.st. 3241 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 4 m² v k.ú. Nový Hrozenkov.                                Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

e) ZM nepřijalo záměr prodeje části pozemku p.č. st.2035 zastavěná plocha a nádvoří 

cca o výměře 200 m² v k.ú. Nový Hrozenkov.                    Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0.  

 

f) ZM nepřijalo záměr prodeje pozemku p.č. 4560/1 ostatní plocha, jiná plocha  o 

výměře 1757,89 m² v k.ú. Nový Hrozenkov.                       Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0.                                  

 

Z/3/6) ZM souhlasí s převedením investorských práv stavby s názvem ,, Prodloužení 

vodovodu a kanalizace Nový Hrozenkov – Vranča a Malá Vranča “ na společnost Vodovody 

a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, IČ.: 47674652 za účelem získání dotace na 

uvedenou stavbu. Podmínkou následné realizace stavby je zajištění spolufinancování 

stavby formou dotace a zajištění dofinancování akce formou zápůjčky s následným 

vyrovnáním formou peněžitého vkladu do VaK Vsetín a.s.  Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0.                                                             

                                                                                                      

 

 

Ing. Stanislava Špruncová      Pavel Jochec 

     starostka městyse           místostarosta městyse 

 

Vyvěšeno:  13.02.2023 

Sňato:         01.03.2023  
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