
                                                              Usnesení 

z 10. zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov, konaného dne 30.3.2016 

  ________________________________________________________________________ 

 

Zapisovatel: Bc. Lucie Leskovjanová 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

Omluveni:    Ing. Jindřich Ondruš, Martin Strnadel 

Neomluveni:  0 

Ověřovatelé zápisu: Jiří Buček, Mgr. Jitka Maliňáková 

 

Z10/1. ZM schvaluje program jednání bez připomínek. Jmenuje zapisovatelkou Lucii 

Leskovjanovou, ověřovatelem zápisu p. Jiřího Bučka a Mgr. Jitku Maliňákovou.  

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

Z/10/2.  ZM provedlo kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva a to bez výhrad.   

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

Z/10/3. ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2016 bez připomínek.  

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

Z/10/4.a) ZM schvaluje kupní smlouvu s prodávajícími Evou Duškovou Janouškovou a 

Miluší Valigurovou, týkající se odkupu pozemků p.č. 5023/1 o výměře 1444m², ostatní 

plocha – ostatní komunikace, a p.č. 5028 o výměře 567 m² dle předloženého návrhu.  

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

b) ZM schvaluje Dohodu o společném postupu přípravy a realizaci stavby ,,Silnice II/487 : 

Nový Hrozenkov“ č. 37/15 s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, týkající se spolupráce při realizaci 

investiční akce rekonstrukce silnice II/487 v průjezdním úseku městyse Nový Hrozenkov 

v délce 2.392 metrů.                                                                Pro:13, proti: 0, zdržel se:0 

 

Z/10/5. a) ZM schvaluje Darovací smlouvu se Zlínským krajem, se sídlem třída T. Bati č. 

21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, Ředitelství silnic ZK, příspěvkové organizaci  se sídlem 

K Majáku 5001, PSČ 761 23, IČ 70934860, týkající se bezplatného převodu pozemků p.č. 

14448/2, 12521/25, 12702/68, 12703/6, 12703/8, 12703/11, 12703/14, 12703/15, 12703/18, 

12703/20 vše ostatní plocha, z vlastnictví Městyse Nový Hrozenkov do vlastnictví Zlínského 

kraje.   

b)  ZM schvaluje Darovací smlouvu se Zlínským krajem, se sídlem třída T. Bati č. 21, 761 

90 Zlín, IČ 70891320, Ředitelství silnic ZK, příspěvkové organizaci  se sídlem K Majáku 

5001, PSČ 761 23, IČ 70934860,  týkající se bezplatného převodu pozemků p.č. 12723/4, 

ostatní plocha, z vlastnictví Městyse Nový Hrozenkov do vlastnictví Zlínského kraje.   

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

 

Z/10/6. ZM schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu ,,Dotace pro 

jednotky SDH obcí“ na pořízení požární techniky -  cisterny ve čtyřkolové verzi. Městys 

dofinancuje ze svého rozpočtu část nákladů, které nebudou kryty z dotace.   

                                                                             Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1(Orság Roman) 

 

Z/10/7. a) ZM přijalo záměr prodeje parcely číslo 12671/1 o výměře 89 m² ostatní plocha.   

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

 



b) ZM schvaluje prodej části parcely 10509/4 o výměře 25 m², travní porost - nově vytvořená 

parcela p.č. 10509/15 dle GP č. 2023-34/2016 vyhotoveného Ing. Petrem Randýskem, 

do SJM Miroslavovi a Marii Jakešovým, za cenu 100 Kč/m². Kupující uhradí náklady 

spojené s odkupem (GP, ZP, vklad, atd…)            

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

 

c) ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 

budoucího oprávněného HovNet-Servis s.r.o. se sídlem 756 01 Hovězí 733, na pozemcích 

p.č. st.1830, st.2741, 2744/3, 2744/6, 2744/7, 4560/1, 12490/5, 12490/10, 12490/30, 

12521/21, 12525/2 v rámci stavby s názvem ,, HovNet 2016 Optická kabelová trasa v obci 

Nový Hrozenkov“, za cenu 1.000,- Kč bez DPH za vložení služebnosti na jednu nemovitost. 

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

 

d) ZM nařizuje Radě městyse, přijat záměr pronájmu  ,,Areálu přírodního koupaliště 

s přilehlým parkovištěm“ v k.ú. Nový Hrozenkov (na parcelách č. 4234/1 – část 

vyšrafovaná, č. 4359, st.č.2950, st.č. 2951, st.č 2952). Podstatným kritériem pro výběr 

nájemce je nabídnutá cena za nájem a platební podmínky. Nejnižší cena za nájem areálu 

s parkovištěm je stanovena od 500.000,- Kč/ročně, nájemné v dalších letech bude valorizováno 

o úředně přiznaný roční  průměr  celkové inflace, za předchozí rok. Budoucí nájemce bude na 

své náklady dále hradit skutečnou spotřebu energie, vodné, stočné, hradit odvoz odpadu 

atd., které se budou týkat provozu areálu.  Dále musí nájemce na své náklady udržovat 

pronajatý pozemek ( úklid, sečení, provoz parkoviště atd.) a hradit opravy do výše 100.000,- 

Kč/ za jednu opravu. Nutné je upřesnit způsob využití pronajatého areálu, způsob zajištění 

provozu v letních a zimních měsících. Dobu nájmu si budoucí nájemce sám stanoví, 

maximálně však na 15 let s tím, že pokud bude docházet k porušování zákona ze strany 

budoucího nájemníka, bude mu nájemní smlouva vypovězena dle platného OZ. Podmínkou 

nabídky je vybudování objektu občerstvení v areálu koupaliště (po dohodě 

s pronajímatelem) a to do tří let od podpisu nájemní smlouvy. Dále bude v záměru uvedeno, 

že si Rada vyhrazuje právo záměr zrušit. Před podpisem nájemní smlouvy bude svoláno 

zastupitelstvo. 

                             Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 3(p. Buček Jiří, p. Procházka, p. Novosad Jiří) 

 

          

 

 

 

 

 

 

Stanislava Špruncová                                                                      Pavel Jochec 

  starostka městyse                                                                     místostarosta městyse 

 

 

 

Vyvěšeno: 5.4.2016 

Sňato:      21.4.2016 

 

 

 


