Obecní úřad Nový Hrozenkov
Vám všem přeje
hodně štěstí, zdraví a radosti
v novém roce 2003

Nové poplatky za odpad
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 12.12.2002 mimo jiné schválilo novou obecně
závaznou vyhlášku obce Nový Hrozenkov č. 2/2002 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s
účinností 1.1.2003.
Znění vyhlášky zůstalo totožné se zněním dosavadní vyhlášky. Také dosavadní systém svozu
odpadů a třídění odpadů takzvaný „pytlový systém“ zůstane zachován protože se ukázal pro
naši rozlehlou obec jako vhodný a nevynucuje si další vícenáklady. Povinnost obce zajistit
sběr tříděného odpadu je navíc daná zákonem. Zachován zůstane i systém placení poplatků na
každého občana protože to takto nařizuje zákon.
Změnila se však výše poplatku a také byl sjednocen systém úlev při placení poplatku. Dle této
vyhlášky bude od 1. 1. 2003 poplatek na každého občana činit 370,-Kč., poplatek za děti do
18 let, studující mládež, občany mimo svozové trasy a občany starší 80 let bude činit 280,-Kč,
splatnost poplatku je stanovena nejpozději do 31. 5. 2003.
Horní hranice poplatku byla tedy proti letošnímu roku navýšena o 20,-Kč. Zastupitelé při
stanovení výše poplatku museli brát v úvahu rozdíl mezi příjmy obce z tohoto poplatku a mezi
výdaji obce na likvidaci komunálního odpadu. Tento rozdíl v roce 2002 činí téměř 200.000,Kč v neprospěch obce (přitom občanů, kteří dosud poplatek neuhradili není ani 5%). Nově
stanovená výše poplatku by měla tuto ztrátu snížit zhruba na polovinu. To znamená, že i v
roce 2003 bude obec do systému určitou část doplácet. K navýšení poplatku byly nuceny i
okolní obce.
Byly zvažovány různé varianty stanovení poplatku. Jedna z nich byla sjednocení poplatku na
stejnou výši. To by znamenalo zrušení všech úlev. Různé úlevy a osvobození při placení
poplatku využila v letošním roce více než třetina občanů obce. Domníváme se však, že
občané bydlící mimo svozové trasy, děti, studující a starší občané by měli být při placení
zohledněni.
Další zvažovanou variantou bylo zrušení bezplatného poskytnutí sady pytlů pro třídění
odpadu. Tím bychom však pravděpodobně omezili motivační prvek pro třídění odpadu.
Přitom právě třídění odpadu je jednou z výrazných výhod nového systému a to nejenom z
hlediska ochrany životního prostředí ale i proto, že obec skutečně začala dostávat úhradu za
to, že občané obce odpad třídí. V letošním roce tato úhrada činila více než 30.000,-Kč.
Dále připomínám, že ve vybíraném poplatku je zahrnut také sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu, který se koná 2x ročně a který platí obec. Jistě si pamatujeme kolik
tohoto odpadu hlavně při jarním sběru bylo.
Ing. Jindřich Ondruš

Spolupráce ve zdravotnictví
Těsně před vánočními svátky se rozjeli starostové obcí Nového Hrozenkova, Halenkova,
Karolinky a Velkých Karlovic do Zlína na krajský úřad aby se pokusili zvrátit rozhodnutí
krajského úřadu ve věci pohotovosti – lékařské služby první pomoci v Novém Hrozenkově.
Této cestě předcházela schůzka se starosty na našem obecním úřadě, kde jsme je informovali

o našich jednáních s hejtmanem, radními a zastupiteli zlínského kraje.
Nastala totiž situace, kdy od 1.1.2003 přechází záchranná služba na kraj a ten na její
provozování v dosavadním rozsahu nemá peníze. Rozhodl proto o jejím omezení a v
některých částech kraje o zrušení.
V případě naší obce se nejedná o úplné zrušení pohotovosti. Jedná se o nahrazení lékařské
služby první pomoci, kde slouží praktičtí lékaři, zdravotnickou záchrannou službou, kde
slouží pouze sestra a řidič sanitky. Je to specializovaná služba určená především k řešení
náhlých a neočekávaných změn zdravotního stavu, zpravidla bezprostředně nebo
potencionálně život ohrožujících. Zdravotnická záchranná služba zde již funguje v nočních
hodinách a po rozšíření by měla pracovat i přes den. Dojde však k tomu, že v odpoledních a
nočních hodinách zde nebude lékař.
Toto rozhodnutí se nám zdá nemoudré a neefektivní a nechceme se s ním smířit. V tomto
postoji nás podporují také starostové okolních obcí.
V Novém Hrozenkově postupem času vzniklo centrum zdravotnických služeb pro celou
spádovou oblast. Objektivně je třeba říci, že na tom má zásluhu také lékárník pan doktor
Hanák ale i jiní, kteří zaslouží poděkování. Ve věci pohotovosti je zatím otázkou jak se celá
situace vyvine. Přesto však máme v úmyslu zdravotnické služby v obci dále rozšiřovat.
Ing. Jindřich Ondruš
Vysílání ČT1 a ČT2 ve Vranči
Před koncem roku se také ještě zkomplikovala situace s umístěním programů ČT1 a ČT2 na
vysílači Vranča.
Společnost Radiomobil jako majitel stožáru si sice byla vědoma dohody o umístění vysílacích
antén a příslušenství, na jejímž základě obec povolila výstavbu stožáru (a také této výstavbě
napomáhala), za umístění antén a příslušenství však začala požadovat neúměrně vysoké
nájemné. Česká televize jako objednatel tuto výši nájemného odmítala.
Museli jsme opět vstoupit do jednání a podařilo se dosáhnout snížení nájmu na úroveň
přijatelnou pro Českou televizi. Těsně před vánocemi došlo k uzavření písemné dohody mezi
Českou televizí a společností Radiomobil a pracovník firmy, která má zajistit umístění antén
nám potvrdil, že potřebná technika již byla objednána. Občané ve Vranči se tak snad konečně
dočkají.
Ing. Jindřich Ondruš
Usnesení č.3/2002 z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Nový Hrozenkov konaného
dne 14.11.2002
Zastupitelstvo obce:
1, Vzalo na vědomí složení slibu přítomnými členy zastupitelstva obce.
2, Schválilo dle § 96 zákona č.128/2000., o obcích (obecní zřízení) v platném znění jednací
řád zastupitelstva obce dle předloženého návrhu beze změn.
3, Stanovilo dle § 84, odst.2, písm.l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)v
platném znění,:
3.1, počet členů rady obce 5
3.2, počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva 2 a to pro funkci starosty a pro funkci
místostarosty.

Usnesení č. 4/2002
z jednání zastupitelstva Obce Nový Hrozenkov konaného dne 12.12.2002.
Zastupitelstvo obce:
1,Projednalo a schválilo hospodaření obce k 31.10. 2002 dle předloženého návrhu.
2,Projednalo a schválilo změny rozpočtu na rok 2002 dle předloženého návrhu.
3,Schvaluje přijetí kontokorentního úvěru na rok 2003 ve výši maximálně 2.000.000,-Kč
(slovy dvamilionyKč), s konečným termínem splatnosti úvěru
20.12.2003. Zastupitelstvo obce schvaluje ručení tohoto úvěru budoucími rozpočtovými
příjmy obce a pověřuje starostu obce a místostarostu uzavřením příslušných smluv.
4,Schválilo způsob hospodaření obce pro rok 2003 takto: až do schválení rozpočtu (nejpozději
do 31.3.2003) bude obec hospodařit podle rozpočtového provizoria, podkladem kterého je
schválený rozpočet roku 2002 s tím, že obec bude měsíčně vynakládat do výše 1/12 tohoto
rozpočtu.
5,Zřídilo výbor finanční ve složení: předsedkyně Mgr. Hana Burdová, Nový Hrozenkov 362 a
členové Jaroslav Maceček, Nový Hrozenkov 721, Josef Valíček, Nový Hrozenkov 707
a dále výbor kontrolní ve složení: předseda Jan Koňařík, Nový Hrozenkov 291
a členové MUDr. Jiří Dorňák, Nový Hrozenkov 684, František Orság, Nový Hrozenkov 437.
6,Schválilo „smlouvu o spolupráci“ obce Nový Hrozenkov a Sdružení obcí Mikroregionu
Vsetínsko se sídlem Vsetín, Svárov 1080 na realizaci projektu „Čistá Bečva“ a pověřilo
starostu podepsáním této smlouvy.
7,Schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Nový Hrozenkov č. 2/2002 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s účinností 1.1.2003. Dle této vyhlášky bude poplatek na každého
občana činit 370,-Kč., poplatek za děti do 18 let, studující mládež, občany mimo svozové
trasy a občany starší 80 let bude činit 280,-Kč, splatnost poplatku je stanovena nejpozději do
31.5.2003.
4, Zvolilo dle § 84, odst.2, písm.l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění:
starostu pana Ing. Jindřicha Ondruše, nar. 23.2.1965, Nový Hrozenkov 752 s tím, že bude pro
výkon funkce uvolněn ze zaměstnání,
místostarostu pana Bc. Františka Novosada, nar. 22.5.1948, Nový Hrozenkov 706 s tím, že
bude pro výkon funkce uvolněn ze zaměstnání,
další členy obecní rady:
pana Mgr. Aloise Burdu, nar. 17.6.1944, Nový Hrozenkov 362,
pana Pavla Jochce, nar. 26.11.1963, Nový Hrozenkov 112,
paní Stanislavu Špruncovou, nar. 26.12.1965, Nový Hrozenkov 612.

8,Odmítlo odprodej části pozemku p.č.12489/1 dle žádosti manželů Františky a Jaroslava
Václavíkových, Nový Hrozenkov 534.
9,Odložilo odprodej pozemků p.č.5588/27, p.č.st.2441/5,p.č.st.2440/2 a p.č.5588/30 dle
žádosti Vsetínské Nábytkářské spol. s r.o., 755 01 Vsetín.
10,a,Schválilo dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a dle § 26 odst. 2 a § 31 odst. 1zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 9 územního plánu obce
Nový Hrozenkov.
10,b,Vyhlašuje závaznou část změny č. 9 schváleného územního plánu obce Nový Hrozenkov
obecně závaznou vyhláškou č. 3/2002 dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/200 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
11,a,Schválilo dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a dle § 26 odst. 2 a § 31 odst. 1zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 11 územního plánu obce
Nový Hrozenkov.
11,b,Vyhlašuje závaznou část změny č. 11 schváleného územního plánu obce Nový
Hrozenkov obecně závaznou vyhláškou č. 4/2002 dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 odst. 3
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
12,Schválilo dle přílohy č.1 k nařízení vlády č.358/2000 Sb. výši odměn a příplatků pro
neuvolněné členy zastupitelstva obce takto: Členové rady, předsedové výborů a komisí odměna 900,-Kč, příplatek 110,-Kč, celkem 1010,-Kč měsíčně. Členové zastupitelstva odměna 230,-Kč, příplatek 110,-Kč, celkem 340,-Kč měsíčně. A to od 15.11.2002.
Schválilo odměnu starostovi a místostarostovi dle předloženého návrhu.
13,Schválilo příspěvek Charitě Svaté rodiny Nový Hrozenkov 435 ve výši 20000,-Kč.

Zpravodaj Nového Hrozenkova. Vydává Obecní úřad nový Hrozenkov. Vychází
nepravidelně.
Připomínky a náměty zasílejte na OÚ Nový Hrozenkov, 756 04, tel. 0657 651578.
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