
Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov ze dne 26.3.2014
  ________________________________________________________________________

Přítomni: Karel Čaník, Mgr. Miroslava Haničáková, Pavel Jochec, Stanislava Špruncová, 
Lucie Kopecká, Vlastimil Stupka, Ing. Marie Vrtělová, Jiří Buček, Ing. František Novosad
Omluveni: Josef Černota, MUDr. Miloslav Lehnert, Ing. Jindřich Ondruš, Věra Zbranková,
Martin Strnadel, MVDr. Jiří Novosad
Zapisovatel: Bc. Antonín Valíček

Zastupitelstvo městyse:

Jmenuje ověřovatelé zápisu: Karel Čaník, Jiří Buček          Pro:  9, proti: 0, zdržel se: 0   
Schvaluje návrhovou komisi: Ing. František Novosad, Lucie Kopecká
Pro: 9, proti:  0, zdržel se: 0  

1. Schvaluje zařazení bodu v tomto znění: Financování nezpůsobilých výdajů projektu 
„Revitalizace centra městyse Nový Hrozenkov“ do programu jednání zastupitelstva městyse do 
bodu „Různé“.  Pro:  9, proti: 0, zdržel se: 0       

2. Schvaluje program jednání zastupitelstva.
  -  Zahájení
   -  Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva
   -  Požární směrnice
  -  Projednání projektu v rámci výzvy OPŽP 
   -  Volba zástupce městyse na valnou hromadu
   -  Volba přísedících okresního soudu
   -  Dodatek Statusu sociálního fondu
   -  Rozpočtové opatření na rok 2014
   -  Různé
   -  Závěr
Pro:   9, proti:  0, zdržel se: 0      

3. Provedlo kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva, bez výhrad
Pro:  9, proti:   0, zdržel se:  0.

4. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 „Požární řád Městyse Nový Hrozenkov“
s účinností od 1.4.2014, a kterou se zároveň ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2006 „Požární 
řád Obce Nový Hrozenkov“ ze dne 27. 3. 2006.   
Pro:  9, proti:  0, zdržel se : 0

5. Zastupitelstvo městyse schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního 
programu Životní prostředí (OPŽP) v rámci LIX. výzvy Ministerstva životního prostředí -
prioritní osy 2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, podoblast podpory 2.1.3. 
Snížení emisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů na pořízení stroje na úklid 
zpevněných cest nebo silničních komunikací a jiná prostranství s dopravou za účelem snížení 
prašnosti (např. samosběrné nebo kropicí vozy). Předpokládané náklady na realizaci předmětu 
podpory 3 700 000,- Kč včetně DPH. Výše dotace až 90% uznatelných nákladů.
Pro: 9, proti:  0, zdržel se:  0.

6. Deleguje v souladu s § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. Pavla Jochce, starostu 
městyse Nový Hrozenkov, (včetně náhradníka Stanislavu Špruncovou, místostarostku) 
k účasti a jednání na řádnou valnou hromadu společnosti Valašská vodohospodářská a.s., IČ 
29450357, která bude mít na programu jednání mimo jiné přeměnu společnosti, sloučením 



společnosti Valašská vodohospodářská a.s. do nástupnické společnosti Vodovody a 
kanalizace Vsetín, a.s.   Pro:  9, proti:  0, zdržel se : 0

7. Volí podle § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích a přísedících, do funkce 
přísedících pro Okresní soud ve Vsetíně pro volební období 2014-2018 dva kandidáty.
Pro:  9, proti: 0, zdržel se:  0.        

8. Schvaluje, v souladu s ustanovením § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2 odst. 1) a 2) nařízení vlády 
č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, výši měsíčních odměn a 
příplatků neuvolněným členům zastupitelstva městyse od 1.4.2014
Pro:   8, proti: 0, zdržel se: 1.     

9. Schvaluje Dodatek č. 2 Statutu sociálního fondu městyse Nový Hrozenkov. Předmětem 
dodatku je změna v odstavci II – Tvorba fondu, kdy se mění první věta článku takto: „SF je 
tvořen přídělem ve výši 40.000,- Kč z rozpočtu městyse běžného roku“. Ostatní ujednání se 
nemění. Změna je platná od 26.3.2014.
Pro:   9, proti:  0, zdržel se : 0  

10. Schvaluje rozpočtové opatření na rok 2014 k 26.3.2014 dle předloženého návrhu 
(rozpočtová opatření č. 1/2014). Pro:   9, proti: 0, zdržel se : 0.  

11. Schvaluje financování nezpůsobilých výdajů v rámci realizace projektu „Revitalizace 
centra městyse Nový Hrozenkov“ v celkové výši 2 280 249 Kč včetně DPH.
Pro:  9, proti: 0, zdržel se : 0  

12. Zastupitelstvo městyse schvaluje:
a) Městys Nový Hrozenkov jako majitel vodního díla „Samospádový vodovod Vranča“
zůstává majitelem do doby vyřízení věcného břemene, spočívající v zřízení práva provozovat
a v zřízení práva vstupovat a vjíždět na dotčené části parcel, na kterých se nachází vodovodní 
potrubí a jímací studna s prameništěm a to v nezbytném rozsahu za účelem oprav a údržby 
vodního díla. Až následně po zřízení výše popsaného věcného břemene se bude zastupitelstvo 
zabývat případným převodem vodního díla. Současní uživatelé mají a v budoucnu budou mít 
předkupní právo.
b) Zastupitelstvo městyse schválí výši finančního příspěvku žadatelům na stavební práce 
související s posílením stávajícího „Samospádového vodovodu Vranča“ za podmínky, že 
doloží kladné „Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami“, platné 
stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu společně 
s rozpočtem nákladů, na jehož základě lze stavební akci realizovat. 
c) Zastupitelstvo městyse konstatuje, že již od prosince loňského roku probíhá jednání mezi 
majiteli pozemku dotčených stavbou „Samospádovým vodovodem Vranča“ a městysem Nový 
Hrozenkov ve věci zřízení věcného břemene. 
Pro:   9, proti:  0, zdržel se :  0

  

_______________________   ______________________
Pavel Jochec          Stanislava Špruncová       

starosta městyse Nový Hrozenkov         místostarostka městyse Nový Hrozenkov

Vyvěšeno:          3.4.2014
Sňato:               22.4.2014




