
                                                         Usnesení 

z  8. zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov, konaného dne 16.12.2015 

  ________________________________________________________________________ 

 

Zapisovatel: Bc. Leskovjanová Lucie 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

Omluveni:    0 

Neomluveni:  0 

Ověřovatelé zápisu: Vlastimil Stupka, Jiří Buček 

 

Z/8/1. ZM schvaluje program jednání doplněný o  bod 10.) OZV č.2/2015, bod 11.) Žádost 

paní Morávkové a  o bod 12) Odměny neuvolněným zastupitelům v roce 2016. 

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

 

Z/8/2.  ZM provedlo kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva a to bez výhrad. Pro: 14, 

proti: 0, zdržel se: 0. 

     

Z/8/3. a) ZM schvaluje ,, Rozpočtové opatření č. 5/2015“ dle předloženého návrhu ke dni 

16.12.2015.  Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1 

b) ZM pověřuje Radu městyse ke schválení rozpočtového opatření městyse č.6/2015 ke dni  

31.12.2015, s tím, že rozpočtové opatření č. 6/2015 bude předloženo zastupitelům při 

nejbližším zasedání ZM. Pro: 13, proti: 0, zdržel se:  2  

 

Z/8/4. a) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu č. 

1/2016“ Charitě Svaté rodiny Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov č.p. 124, IČ 

48773514 na svou činnost ( pečovatelskou, odlehčovací  a asistenční službu, stacionář, dům 

pokojného stáří). Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 2, 

b) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2016“ 

Římskokatolické farnosti Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov č.p. 460, na 

restaurování obrazu sv. Prokopa v kostele sv. Jana Křtitele s podmínkou, že obraz po 

restaurování zůstane v kostele sv. Jana Křtitele. Pro: 15, proti: 0, zdržel se:0,   

c) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu č. 

3/2016“ Tělovýchovné jednotě Sokol Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov č.p. 914 IČ 

64123201 na cestovné, nájem, vybavení a provozní náklady. Dotace nebude poskytnuta na 

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

d) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2016“ 

Mysliveckému spolku Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov č. ev. 25, IČ 623 34 662 na 

rekonstrukci myslivecké chaty. Pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0,  

e) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2016“ 

Ostrévce o.s., 756 04 Nový Hrozenkov č.p. 716, IČ 02492334 na provozní náklady a 

vybavení spolku, na cestovné. Pro:15, proti: 0, zdržel se: 0 , 

f) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2016“ 

Spolku DFS Vranečka z.s., 756 04 Nový Hrozenkov 845 na pořízení krojů a krojových 

součástí a provozní výdaje. Pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0,   

g) g) ZM schvaluje rozpočet pro rok 2016 se těmito změnami. V příjmech navýšení o 

nařízený odvod ZŠ z odpisů 82.000,- Kč a ve výdajích navýšení o dotace spolkům 82.000,- 

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



Z/8/5. ZM schvaluje zaplacení 100% zálohové faktury firmě Agrotec a.s., Brněnská 74, 693 

01 Hustopeče, IČ 00544957 a to ve výši 1.807.740,- Kč na vozidlo pro svoz bioodpadu 

IVECO EuroCargo ML80E 19 s kontejnerovým nosičem a 4 kusy odpadových kontejnerů, 

dále firmě P§L, spol. s.r.o. 763 41 Biskupice u Luhačovic, IČ 00351504 ve výši 403.172,- Kč 

na kompostér Thermo-King 900 l a štěpkovač Laski LS 150 T. Zboží bude od firem dodáno 

bezpodmínečně do konce března 2016. Pro: 8, proti: 1, zdržel se: 5. 

 

 

Z/8/6. a) ZM ruší bod usnesení zastupitelstva městyse č. Z/6/5g) ze dne 27.7.2015 

b) ZM schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.č. 12521/1 ostatní plocha, ostatní 

komunikace a to dílu ,,b“ o výměře 1m2, dílu ,,c“ o výměře 3m2, dílu ,,e“ o výměře 33 m2, 

dílu ,,k“ o výměře 32 m2, dílu ,, r“ o výměře 32 m2 dle GP č. 1952-85/2014 majitele  

Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín do vlastnictví městyse, 

c) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků č.p. 12521/29 o výměře 3m², p.č. 12521/30 o 

výměře 2m², p.č. 12521/31 o výměře 3m², p.č. 12521/34 o výměře 492m², p.č. 12521/11 o 

výměře 107m², p.č. 12521/26 o výměře 10m², p.č. 12521/32 o výměře 17m², p.č. 12521/35 o 

výměře 49m², p.č.12559/7 o výměře 114m², p.č. 12559/8 o výměře 60m², p.č. 12559/9 o 

výměře 421m², p.č. 12559/10 o výměře 52m², p.č. 12587/7 o výměře 28m², p.č. 12587/8 o 

výměře 40m², p.č. 14447/1 o výměře 33m², p.č.12737/4 o výměře 291m², p.č. 12737/7 o 

výměře 132m², p.č. 14447/4 o výměře 184m², p.č. 14438/1 o výměře 106m², p.č. 14438/2 o 

výměře 98m², p.č. 12559/123 o výměře 22m², p.č. 12559/124 o výměře 18m², p.č. 12559/125 

o výměře 21m², p.č. 12559/126 o výměře 33m², p.č. 12559/128 o výměře 34m², p.č. 

12559/130 o výměře 40m², p.č. 12559/132 o výměře 5m², p.č. 12559/133 o výměře 24m² 

z vlastnictví Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín do vlastnictví Městyse Nový 

Hrozenkov, 

d) ZM přijalo záměr daru nebo směny části pozemku o výměře 21m² p.č. 12723/4 ostatní 

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

 

Z/8/7. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci od místostarosty pana Pavla 

Jochce, jako člena zastupitelstva určeného spolupracovat s pořizovatelem – odborem 

územního plánování, stavebního řádu a dopravy, Městského úřadu Vsetín o stavu 

pořizování návrhu ÚP Nový Hrozenkov ve fázi po ukončeném veřejném projednání. 

V rámci veřejného projednání byly uplatněny tři námitky a jedna připomínka. 

Zastupitelstvo doporučuje určenému zastupiteli, aby ve spolupráci s pořizovatelem 

vyhodnotil výsledky projednání a zpracovali návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 

vyhodnocení připomínky uplatněných k návrhu ÚP Nový Hrozenkov s ohledem na veřejné 

zájmy tak, aby ÚP Nový Hrozenkov byl vydán zastupitelstvem městyse Nový Hrozenkov a 

nabyl účinnosti nejpozději do 18.2.2016, dle závazných podmínek v Žádosti o poskytnutí 

podpory podané k Integrovanému operačnímu programu. Pro: 7, proti: 4, zdržel se: 3. 

 

Z/8/8. ZM nepřijalo záměr prodeje části pozemku o výměře 25m² p.č. 10509/4 trvalý travní 

porost. Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1. 

 

Z/8/9. ZM bere na vědomí ,,Zápis z jednání kontrolního výboru ZM Nový Hrozenkov“ bez 

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

 

Z/8/10.  ZM schvaluje OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

dle doplněných změn. Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0. 

 



Z/8/11.  ZM projednalo žádost paní Pavlíny Morávkové, bytem Nový Hrozenkov č.p.852, 

týkající se posouzení bytu č. 4 v bytovém domě č.p. 852 po rekonstrukci. ZM doporučuje 

aby, členi zastupitelstva pan Vlastimil Stupka a MUDr. Procházka posoudili situaci v bytě 

paní Morávkové.  Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 2. 

 

Z/8/12. ZM schválilo v souladu s § 153 ods.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

zákona č. 626/2004 Sb., a dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 

členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu za výkon funkce:  

- člena zastupitelstva ve výši:  384,- Kč +  příplatek 192,- Kč = celkem 576,- Kč 

- člena rady ve výši: 1.386,- Kč + příplatek 192,- Kč = celkem 1.578,- Kč 

- předsedové výborů: 1.194,- Kč + příplatek 192,- Kč = celkem 1.386,- Kč 

- členové výborů: 938,- Kč + příplatek 192,- Kč = celkem 1.130,- Kč 

 

Při souběhu funkcí se jednotlivé odměny sčítají: 

- člen zastupitelstva a předseda výboru: 576,- Kč + 1.386,- Kč = 1.962,- Kč 

- člen zastupitelstva a člen výboru: 576,- Kč + 1.130,- Kč = 1.706,- Kč 

- radní a předseda výboru : 1.578,- Kč + 1.386,- Kč = 2.964,- Kč 

- radní a člen výboru: 1.578,- Kč + 1.130,- Kč = 2.708,- Kč 

- ostatní členové výborů: 938,- Kč + 192,- Kč = 1.130.- Kč 

Odměny se poskytnou ode dne 1.1.2016 Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

 

 

Stanislava Špruncová                                                                      Pavel Jochec 

  starostka městyse                                                                     místostarosta městyse 

 

Vyvěšeno:  

Sňato:  

 


