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                                                         Usnesení 

  z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov, konaného dne 23.9.2020 

  ________________________________________________________________________ 

Zapisovatel: Bc. Iveta Válková  

Přítomni: Viktor Barbořák, Jiří Buček, Karel Čaník, Josef Černota, Bc. Josef Hodulák,  

Pavel Jochec, Vlastimil Koňařík, Mgr. Lucie Kopecká, Ing. František Novosad,  

MVDr. Jiří Novosad, Lubomír Oravec, Ing. Stanislava Špruncová, Věra Zbranková,  

Omluveni: 0 

Neomluveni: Ing. Jindřich Ondruš, Vlastimil Stupka,  

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lucie Kopecká, Ing. František Novosad,  

Program jednání: 

 
1. Zahájení, schválení programu 

2. Rozpočtové opatření č. 3/2020 

3. Petice proti hlasité zvukové produkci, vandalství při pořádaných akcí 

4. Kupní smlouvy 

5. Prodej, převod nemovitostí 

6. Různé 

7. Závěr 

 
 

Z/13/1.  ZM schvaluje program jednání dle předloženého návrhu, jmenuje zapisovatele 

a ověřovatele zápisu. 

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

 

Z/13/2. ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2020 ke dni 23.9.2020, dle předloženého 

návrhu s tímto doplněním, do příjmů se na položku 4211 §  98858 doplňuje částka ve výši 

20,0 mil Kč, zároveň do výdajů se na pol. 3412 § 98858 doplňuje částka 20,0 mil. Kč.   

 

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

                                                                                                                                                                                   
Z/13/3. ZM projednalo petici ve věci neúnosně hlučných akcí v nočních hodinách u 

přírodního koupaliště a stížnosti občanů bydlících v těsné blízkosti areálu a souhlasí 

s tím, že při žádosti o zrušení nebo omezení nočního klidu bude k této petici a stížnostem 

občanů přihlížet.                                                                                                        

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

 

Z/13/4. a) ZM schvaluje kupní smlouvu s panem P. Koňaříkem a panem M. Zbrankem, 

týkající se prodeje pozemku p.č. 12491/1, ostatní plocha, o výměře 208 m² za cenu 123,6 

Kč/m² s tím, že městys uhradí veškeré náklady spojené s odkupem.  

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

 

 

b) ZM schvaluje kupní smlouvu s panem E. Orságem a panem M. Orságem, týkající se 

prodeje pozemku p.č. 12490/12, ostatní plocha, o výměře 35 m² za cenu 123,6 Kč/m² 

s tím, že městys uhradí veškeré náklady spojené s odkupem.  

                                                                                                       Pro:13, proti:0, zdržel se:0.  
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Z/13/5. a) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků:  

p.č. 12490/19 o výměře 2051m ², p.č. 12490/25 o výměře 168 m², p.č. 12490/26 o výměře  

520 m², 12490/28 o výměře 178 m², p.č. 12490/31 o výměře 23 m², p.č. 12490/32 o výměře 

18 m², p.č. 12490/50 o výměře  840 m², p.č. 12490/51 o výměře 167 m², p.č. 12490/52 o 

výměře 63m², p.č. 12490/53 o výměře 287 m², p.č. 12490/54 o výměře 232 m², p.č. 12490/55 

o výměře 723 m², p.č. 12521/42 o výměře 31 m², p.č. 12521/43 o výměře 125 m², p.č. 

12521/44 o výměře 19 m², p.č. 12559/121 o výměře 304 m², p.č. 12559/129 o výměře 175 

m², p.č. 12559/131o výměře 72 m², p.č. 12559/166 o výměře 343 m², p.č. 12559/168 o výměře 

74 m², p.č. 12559/169 o výměře 3 m², dle GP 2325-76/2019, GP 2323-74/2019, GP 2321-

72/2019 pro k.ú. Nový Hrozenkov, z vlastnictví Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín 

do vlastnictví Městyse Nový Hrozenkov č.p. 454.                                                       

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

 

b) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků: 

p.č. 12490/46 o výměře 34 m², p.č. 12490/56 o výměře 3 m², p.č. 12490/57 o výměře 2 m², 

p.č. 12490/58 o výměře 2 m², p.č. 12490/59 o výměře 9m², p.č. 12521/45 o výměře 10 m², 

p.č. 12559/78 o výměře 21 m², p.č. 12559/79 o výměře 6 m²p.č. 12559/167 o výměře 5 m² 

pro k.ú. Nový Hrozenkov z vlastnictví Městyse Nový Hrozenkov, do vlastnictví 

Zlínského kraje.     

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

 

c) ZM schvaluje odkup pozemků p.č. 9217/2 o výměře 9 m²  a p.č. 9224/4 o výměře 8 m² , 

dle GP 2421-70778/2020 vyhotoveného fa ValMez geo s.r.o., dne 20.8.2020 od manželů 

Urbanových, za cenu dle znaleckého posudku, s tím že veškeré náklady spojené s kupní 

smlouvou uhradí kupující. 

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

 

d) ZM schvaluje odkup pozemků p.č. 9206/4 o výměře 15 m²,  p.č. 9207/3 o výměře 23 m², 

p.č. 9207/11 o výměře 71 m2 a p.č. 9207/12 o výměře 7 m2  dle GP 2421-70778/2020 

vyhotoveného fa ValMez geo s.r.o., dne 20.8.2020 od majitele pana P. Jochce,  za cenu dle 

znaleckého posudku, s tím že veškeré náklady spojené s kupní smlouvou uhradí kupující. 

 

Pro:13, proti:0, zdržel se:0. 

 

 

e) ZM přijalo záměr prodeje části p.č. 12587/7 o výměře 16 m²,  p.č. 12724/27 o výměře 50 

m², p.č. 12724/15 o výměře 119 m², p.č. 12724/28 o výměře 142 m².  

Pro:13, proti:0, zdržel se:0. 

 

 

  

 

Ing. Stanislava Špruncová      Pavel Jochec 

           starostka                  místostarosta 

 

 

Vyvěšeno:  02.10.2020 

Sňato:         19.10.2020 


