
                                                         Usnesení 

z  9. zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov, konaného dne 28.1.2016 

  ________________________________________________________________________ 

 

Zapisovatel: Šarmanová Sylva 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

Omluveni:    Ing. Jindřich Ondruš 

Neomluveni:  0 

Ověřovatelé zápisu: MVDr. Novosad Jiří, MUDr. Jaroslav Procházka 

 

Z/9/1. ZM schvaluje program jednání bez připomínek. Jmenuje zapisovatelkou Sylvu 

Šarmanovou, ověřovatelem zápisu p. MVDr. Jiřího Novosada a MUDr. Jaroslava Procházku.  

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

Z/9/2.  ZM provedlo kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva a to bez výhrad.   

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

  

Z/9/3. Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov jako orgán obce příslušný dle ustanovení § 6 

odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),  ve spojení s částí šestou - 

§ 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád“), podle § 54 odst. 2 stavebního zákona 

a) ověřuje, že územní plán Nový Hrozenkov není v rozporu s: 

 Aktualizací č.1 Politiky územního rozvoje České republiky, která byla usnesením 

č.276 vlády České republiky ze dne 15.dubna 2015 schválena a dne 16.4.2015 

zveřejněna.  

 s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, a to:  

se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje vydanými Zastupitelstvem 

Zlínského kraje dne 10. 9. 2008 pod č.usn. 0761/Z23/08, které nabyly účinnosti 

23. 10. 2008. Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje byla vydána 

Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0749/Z21/12 dne 12.9.2012 

a nabyla účinnosti dne 5.10.2012. 

 se stanovisky dotčených orgánů 

 se stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje, jak je uvedeno v části II obsahu 

b) rozhoduje o námitkách k územnímu plánu Nový Hrozenkov v rozsahu 

a s odůvodněním dle části VIII. opatření obecné povahy 

c) vydává územní plán Nový Hrozenkov v rozsahu části II. obsahu 

Pro: 9 , proti: 4 (Ing. Novosad, Mgr. Burdová, Mgr. Střelecká, Stupka) , zdržel se: 1(Orság) 

 

Z/9/4. a) ZM nařizuje Radě městyse přepracovat a schválit směrnici o inventarizaci majetku 

a závazků doplněnou o ustanovení, které zaváže příspěvkové organizace k předkládání, ke 

schválení zřizovateli, vyřazování majetku v pořizovací hodnotě od 10.000,- Kč výše.   

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

b) ZM navrhuje starostce městyse zajistit fyzický dohled zástupce městyse při inventurách 

majetku v příspěvkových organizacích.                                        Pro:13 , proti: , zdržel se:1 

c) ZM -  podání trestního oznámení na odpovědnou osobu za hospodaření s majetkem 

Základní školy Nový Hrozenkov v letech 2010 až 7/2014 paní Mgr. Hanu Burdovou na 



základě finanční kontroly provedené Finančním výborem zastupitelstva městyse.                                                                                          

Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 11 

 

 

Z/9/5. a) ZM schvaluje záměr prodeje části parcely č. 10509/4 o výměře 25m2.  

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

b) ZM schvaluje odkup pozemků, nacházející se pod nově vybudovaným chodníkem, 

autobusovou zastávkou a opěrnými zídkami na Čubově dle GP č. 2006-59/2015 

vypracovaného Ing. Markem Svobodou, se sídlem Družba 1196, Brumov od vlastníků, za 

kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, dle právního předpisu platného v době 

uzavření kupní smlouvy.                                                            Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0. 

c)ZM schvaluje bezúplatný převod (popř. odkup, dle dohody) pozemků p.č.12559/139, 

p.č.12559/140, 12559/141, 12559/142, 12559/153, 12559/154 od Zlínského kraje, se sídlem 

ve Zlíně, tř. T. Bati č. 21, dle GP č. 2006-59/2015 vypracovaného Ing. Markem Svobodou, 

se sídlem Družba 1196, Brumov, do vlastnictví městyse Nový Hrozenkov. 

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

 

Z/9/6. a) ZM schvaluje záměr darovat plynárenské zařízení – tlaková úroveň STL plynovod 

PE Ø D90 cca 354,49 m, v místní části Čubov (dle situačního snímku).  

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

b) ZM schvaluje přísedící u Okresního soudu ve Vsetíně pro volební období 2016-2020:  

-  paní Annu Černockou, nar. 29.7.1949, bytem Nový Hrozenkov č.p. 693 

 - paní Annu Štrbíkovou, nar. 21.11.1949, bytem Nový Hrozenkov č.p. 704. 

                                                                                                      Pro: 12 , proti: 1, zdržel se: 0. 

 

 

 

 

Stanislava Špruncová                                                                      Pavel Jochec 

  starostka městyse                                                                     místostarosta městyse 

 

 

 

Vyvěšeno:  

Sňato:  

 


