
                                                     USNESENÍ  č. 3 

ze  zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov, konaného dne 17.12.2014 

  ________________________________________________________________________ 

 

Zapisovatel:  Jiří Buček 

Ověřovatelé zápisu: Karel Čaník, Ing. Jan Valíček 

Návrhová komise: MVDr. Jiří Novosad, Ing. Jindřich Ondruš 

Přítomni:   dle prezenční listiny                                                              

Omluvení:   1   

Neomluvení:  1 
 

Zastupitelstvo městyse: 

Z/3/1. Schvaluje program jednání zastupitelstva. Pro: 13, proti: 0, zdržel se:0 .      

 

Z/3/2. Provedlo kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva, bez výhrad. 

Pro:13 , proti:0 , zdržel se: 0. 

 

Z/3/3. a) Schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2014. Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1. 

b) Projednalo žádosti Charity Svaté rodiny,  TJ Sokol Nový Hrozenkov a schvaluje 

navrhovaný rozpočet městyse Nový Hrozenkov na kalendářní rok 2015. Pro: 9, proti:0, zdržel 

se: 4. 

c) Pověřuje radu městyse ke schválení rozpočtového opatření městyse č.5/2014 k  31.12.2014.  

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

 

Z/3/4. Schvaluje zveřejnění záměru prodeje stavebního pozemku p.č. 2073, zároveň 

zastupitelstvo pověřuje radu městyse přípravou právního ošetření smlouvy o prodeji pozemku 

ve prospěch městyse.  Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 4.  

 

Z/3/5. Schvaluje budoucí odkup pozemků vlastníků paní Valigurové Miluše, bytem Nový 

Hrozenkov č.p. 462, paní Evy Duškové Janouškové, bytem Smetanova 740, Úpice, paní 

Jindry Lichnovské, bytem Havlíčkova 1613, Frýdlant parcely stavební č. 493, zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 681m2, parcely číslo 5023/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 1 444 m2, parcely č. 5028, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 567 m2, 

parcely č. 5023/2, neplodná půda o výměře 167 m2, za účelem rekonstrukce silnice II/487 

v k.ú. Nový Hrozenkov, vše za cenu ve stanovenou znaleckým posudkem vypracovaným Ing. 

Petrem Cvejnem, se sídlem Hlásenka 1673, Vsetín. ZM pověřilo starostku přípravou budoucí 

kupní smlouvy, před podpisem kupní smlouvy bude starostka městyse informovat 

zastupitelstvo městyse o právním zajištění průběhu demolice stavby na výše uvedených 

pozemcích tak , aby demolicí nedošlo k poškození nebo ohrožení okolních pozemků a staveb , 

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

 

Z/3/6. Vzalo na vědomí žádost pana Radka Zapalače týkající se  opravy sociálního zařízení 

v Hotelu Lidový dům, výměnu oken v pizzerii a zastřešení venkovní zahrádky. ZM pověřuje 

radu městyse zpracováním cenového návrhu  úprav. Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

 

 

 

Špruncová Stanislava                                                        Pavel Jochec 

starostka městyse                                                           místostarosta městyse 


