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Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov ze dne 23.9.2013
  ________________________________________________________________________

Přítomni: 10 (9)

Nepřítomni: 5

Zapisovatel:  Bc. Antonín Valíček

Zastupitelstvo městyse:

Jmenuje ověřovatelé zápisu: Karel Čaník, Jiří Buček
Pro:  9   , proti:  0   , zdržel se:  0  

Schvaluje návrhovou komisi: MVDr. Jiří Novosad, Josef Černota
Pro: 9   , proti:  0  , zdržel se:  0

1. Schvaluje program jednání zastupitelstva. 
   -  Zahájení
   -  Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva

-  Finanční úvěr a Kontokorentní úvěr na rok 2014
   -  Projednání projektu v rámci výzvy ROP 
   -  Změny rozpočtu na rok 2013
   -  Odkup, prodej, směny, dary a zřízení věcného břemene na pozemku
   -  Projednání navýšení poplatku na dopravní obslužnost
   -  Obecně závazná vyhláška 
   -  Různé
   -  Závěr
Pro:   9  , proti: 0  , zdržel se: 0  

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

3. a) Schvaluje „Dohodu o ukončení splatnosti smlouvy o kontokorentním úvěru č. 
1765309389_12 jejímž předmětem je dohoda banky a městyse, aby konečné datum splatnosti
úvěru  bylo do 30.11.2013, (datum kdy je povinen městys nejpozději splatit úvěr a kdy zaniká 
jeho platnost).   
    b) Schvaluje uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1765309389_13 s Č.S.,a.s., 
jejímž předmětem je poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 2 mil Kč na pokrytí časového 
nesouladu příjmů a výdajů provozního charakteru na období od 1.12.2013 do 30.11.2014 se 
splatností 1 rok a zajištěného budoucími rozpočtovými příjmy městyse. Zastupitelstvo 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.  Pro:  9    , proti: 0    , zdržel se: 0

4. Schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru s Č.S., a.s., jejímž předmětem je poskytnutí 
investičního úvěru až do výše 500 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených 
s financováním projektu „Pořízení Hasičského vozidla Renault master 9 míst L2H2P3 125 k“. 
Splatnost úvěru nejpozději do 31.12.2014, zajištěného budoucími rozpočtovými příjmy 
městyse. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro:  9   , proti:  0    , zdržel se:  0
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 od bodu 5. přítomno 10 zastupitelů.

5. Projednalo projekt „Revitalizace centra městyse Nový Hrozenkov“ a možnost podání 
žádosti do Regionálního operačního programu Střední Morava, výzva 45/2013 2.3.1 Fyzická 
revitalizace území
Zastupitelstvo městyse schvaluje: 
a) Projekt a zároveň podání žádosti o finanční příspěvek v rámci výzvy č. 45/2013 
Regionálního operačního programu Střední Morava, podoblast podpory 2.3.1, Fyzická 
revitalizace území za účelem realizace projektu pod názvem „Revitalizace centra městyse 
Nový Hrozenkov“ jehož cil je v souladu s platným územním plánem městyse a s programem 
hospodářského a sociálního rozvoje městyse.
b) V případě schválení dotace na projekt vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu městyse 
na realizaci projektu „Revitalizace centra městyse Nový Hrozenkov“ v letech 2013, 2014 a 
2015:   Celkové rozpočtované náklady projektu 4.858.551,- Kč vč. DPH

Finanční spoluúčast městyse Nový Hrozenkov ve výši 30 % ze způsobilých výdajů
projektu ve výši 1 393 078,80 Kč.
Financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 214 955 Kč

Zajištění předfinancování projektu (žádosti o platbu) ve výši 70 % způsobilých výdajů 

ve výši 3 250 517,20 Kč.

Financování projektu v době udržitelnosti projektu (tj. 5 let od ukončení realizace 

projektu)

Vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu městyse na projekt: 

V roce 2013 bude vyčleněno 210 750 Kč

V roce 2014 bude vyčleněno 4 398 806 Kč

V roce 2015 bude vyčleněno 248 995 Kč

V každém roce udržitelnosti projektu (tj. 5 let od ukončení projektu) bude vyčleněno: 

24 000 Kč (bez DPH).

Pro:  10   , proti:  0    , zdržel se:  0  .      

6. Schvaluje rozpočtové opatření na rok 2013 k 23.9.2013 dle předloženého návrhu 
(rozpočtová opatření č.  2/2013). Pro:   10   , proti:  0   , zdržel se : 0

7. Schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 1 v domě čp. 457 společně 
s příslušnými podíly na souvisejících nemovitostech v městysi Nový Hrozenkov zájemcům 
obálkovou metodou nejméně za cenu 200 000,- Kč za podmínek uvedených v důvodové 
zprávě.  Pro: 10   , proti:  0    , zdržel se : 0

8. a) Schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní č. st. 1997 o výměře 72 m2, v k.ú. a městysi 
Nový Hrozenkov.    Pro: 10   , proti:  0   , zdržel se: 0
    b) Schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 12517/5 o výměře 64 m2 v k.ú. a městysi 
Nový Hrozenkov dle GP pro rozdělení pozemku č. 1657-100/2010 ze dne 28.8.2013 
zhotoveného Forestou SG, a.s., se sídlem Vsetín Horní náměstí 1, 756 03 Halenkov č.p. 683.    
 jeden ze zastupitelů se hlasování neúčastnil.  Pro:  9    , proti: 0    , zdržel se: 0
    c) Schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 12517/4 o výměře 9 m2, v k.ú. a městysi 
Nový Hrozenkov dle GP pro rozdělení pozemku č. 1657-100/2010 ze dne 28.8.2013 
zhotoveného Forestou SG, a.s., se sídlem Vsetín Horní náměstí 1, 756 03 Halenkov č.p. 683.    
 jeden ze zastupitelů se hlasování neúčastnil.   Pro:  9    , proti: 0    , zdržel se: 0
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9. Schvaluje uzavření Směnné smlouvy dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku 
č.1845-53/2013, ze dne 18.7.2013 mezi městysem Nový Hrozenkov a manželi P.V. a V.V.. 
Smlouva bude řešit následující směnu parcel: Městys získá od manželů V. část parc. č. 391/2 
a to nově vzniklou parcelu č. 14582 o výměře 26 m2. Manželé V. získají od městyse část 
parc. č. 391/1 a to nově vzniklou parcelu č. 14581 o výměře 80 m2. Rozdíl v metrech 
čtverečních mezi směňovanými parcelami doplatí manželé V.. Náklady spojené 
s vyhotovením geometrického plánu, sepsání směnné smlouvy, poplatek za vklad do katastru 
atd., uhradí obě smluvní strany stejným dílem. Zastupitelstvo pověřuje starostu  podpisem 
smlouvy. Pro:  9    , proti:  0   , zdržel se: 1

10. Souhlasí s přijetím daru a to část pozemku spoluvlastnických podílů p.č. 8434/5 (díl „b“), 
orná půda a část pozemku spoluvlastnických podílů p.č. 8434/4 (díl „a“), orná půda dle 
geometrického plánu č. 1834-30/2013, když tímto vzniká nová parcela č. 8434/12 o výměře 
465 m2, od spolumajitelů V.S. a A.S. do vlastnictví městyse. Náklady spojené se sepsáním 
darovací smlouvy, poplatek za vklad do katastru uhradí městys. Zastupitelstvo pověřuje 
starostu  podpisem smlouvy. Pro:  10    , proti:  0   , zdržel se: 0

11. Schvaluje prodej pozemku p.č.7966/3, ostatní plocha o výměře 159 m2 v městysi a k.ú. 
Nový Hrozenkov V.S. s.r.o.. Veškeré náklady spojené s odkupem (jako sepsání kupní 
smlouvy, poplatek za vklad do katastru, atd.) hradí kupující. Zastupitelstvo pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. Pro: 10   , proti: 0   , zdržel se: 0  . 

12. a) Schvaluje prodej části pozemku p.č. 12685/2, ostatní plocha o výměře 4 m2 dle 
geometrického plánu č. 1833-29/2013, když tímto vzniká nová parcela č. 12685/3,  v městysi 
a k.ú. Nový Hrozenkov žadateli paní E.V. Veškeré náklady spojené s odkupem (jako sepsání 
kupní smlouvy, poplatek za vklad do katastru, zhotovení GP, atd.) hradí kupující. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.
       b) Schvaluje prodej části pozemku p.č. 12685/2, ostatní plocha o výměře 16 m2 dle 
geometrického plánu č. 1833-29/2013, když tímto vzniká nová parcela č. 12685/2,  v městysi 
a k.ú. Nový Hrozenkov žadateli L.V. Veškeré náklady spojené s odkupem (jako sepsání kupní 
smlouvy, poplatek za vklad do katastru, zhotovení Gp, atd.) hradí kupující. Zastupitelstvo 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 10   , proti: 0   , zdržel se: 0  . 

13. Schvaluje prodej části pozemku p.č. 12523/3, ostatní plocha paní L.F.. Předmětná část 
parcely se nachází zhruba od vstupní brány k domu čp. 384 ve směru k parcele č. 12707/1 a 
končí asi 5 metrů před společnou hranici parcel č. 12523/3 a 12707/1, tak je vyznačená na 
přiloženém snímku KN. Samotná „Smlouva o převodu nemovitosti bude vypracována až na 
základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku. Náklady spojené s uzavřením smlouvy 
(sepsání smlouvy, správní poplatek za vklad, GP, atd.) uhradí paní L.F.. Zastupitelstvo 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. Pro:  10  , proti: 0   , zdržel se:  0

14. Schvaluje po projednání a na základě vyhodnocení a doporučení radou městyse prodej 
bytové jednotky č.7 v domě městyse č. 457 umístěném na pozemku p. č. st. 1927, zastavěná 
plocha a nádvoří, společně se spoluvlastnickým podílem  ke společným částem domu č.p. 457 
umístěném na pozemku p.č. st. 1927 ve výši  467/3602 a spoluvlastnickým podílem na 
pozemku p.č. st. 1927, zastavěná plocha a nádvoří o výměře, 863 m2 ve výši 467/3602 . 
Bytová jednotka č. 457/7 je byt 1+1 umístěný ve 2. NP. Celková podlahová plocha bytové 
jednotky činí 46,7 m2. Dále prodej spoluvlastnického podílu ve výši 467/3602 na zemědělské 
stavbě bez čp/če nacházející se na pozemku p.č. st. 2188, zastavěná plocha a nádvoří o 
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výměře 64 m2, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 467/3602 na pozemku p.č. st. 2188, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m2, to vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín, pro městys a k. ú. Nový 
Hrozenkov na LV č. 2361 paní P.K., za nejvyšší nabídnutou cenu. Zastupitelstvo pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.  Pro: 10    , proti: 0     , zdržel se : 0

15. Schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 1784/17, orná půda a pozemek p.č. 1784/16, 
ostatní plocha dle geometrického plánu č. 1780-83/2012, když tímto vzniká nová parcela č. 
14482/44 o výměře 26 m2 a upravená (zmenšená) parcela č. 1784/16 o výměře 13 m2 v k.ú. a 
městysi Nový Hrozenkov od pana P.Š. za dohodnutou cenu. Náklady spojené s vyhotovením 
geometrického plánu, sepsáním kupní smlouvy, poplatek za vklad do katastru atd., uhradí 
městys. Zastupitelstvo pověřuje starostu  podpisem smlouvy.  
Pro:  10   , proti: 0   , zdržel se: 0    . 

 od bodu 16. přítomno 9 zastupitelů.

16. Projednalo žádost Zlínského kraje ze dne 28.8.2013 pod č.j.: 792/2013, která se týká
navýšení příspěvku městyse na dopravní obslužnost. Zastupitelstvo městyse rozhodlo žádosti
vyhovět: 
a) Schvaluje navýšení příspěvku městyse Nový Hrozenkov na dopravní obslužnost s platností 
od 1.1.2014 do 31.12.2014 na 85,- Kč a splatností od 1.1.2015 a dále na 100,- Kč,  na jednoho 
obyvatele  městyse za rok.
b) Schvaluje „Dodatek č. 1 smlouvy č. O/0270/2010/DOP“, poskytnutí finančního příspěvku 
za účelem zajištění obslužnosti dle zákona č. 111/1994 sb., o silniční dopravě, ve znění 
předpisů, na území zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou. Předmětem 
dodatku je poskytnutí nově navýšeného finančního příspěvku městysem v celkové částce 
rovnající se součinu částky 85,- Kč od 1.1.2014 do 31.12.2014 a 100,- Kč od 1.1.2015 a dále 
což je výše ročního příspěvku na jednoho obyvatele a počtu obyvatel městyse 
k 1.1. příslušného roku, za který se poskytuje finanční příspěvek. Zastupitelstvo pověřilo 
starostu podpisem smlouvy.
Pro: 9   , proti: 0   , zdržel se: 0

17. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 
1/2013 o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství. 
Pro:  8   , proti:  1    , zdržel se : 0

     
_______________________ ______________________

Pavel Jochec       Stanislava Špruncová       
starosta městyse Nový Hrozenkov místostarostka městyse Nový Hrozenkov




