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                                                     U S N E S E N Í  č. 4
ze  zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov , konaného dne 30.3.2015

  ________________________________________________________________________

Zapisovatel: Bc. Antonín Valíček

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Andrea Střelecká, Vlastimil Stupka

Návrhová komise: MVDr. Novosad Jiří, Zbranková Věra

Přítomni:    13 – dle prezenční listiny                                                                    

Omluvení:  Mgr. Hana Burdova, Ing. Jindřich Ondruš      

Neomluvení:   -  

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

Zastupitelstvo městyse:

1. Schválilo program jednání zastupitelstva dle návrhu. 
- Zahájení, schválení programu
- Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva
- Rozpočtové opatření č. 1/2015
- Přijetí úvěru na dofinancování projektů 2015
- Refinancování hypotéčního úvěru, zrušení zástavního práva smluvního

- Schválení ,,Dodatku č.01“ ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP
   RS SM č. ÚRR D-2014/0150/OKP
-Dodatek č.2 smlouvy č. O/0270/2010/DOP o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní 
obslužnosti na území ZK veřejnou autobusovou linkovou dopravou
- Realizace a financování projektu ,,Revitalizace okolí ZŠ Nový Hrozenkov“
- OZV č. 1/2015  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse
- Podání žádosti o finanční příspěvek na projekt ,, Řešení biologicky rozložitelného odpadu  městyse Nový 
Hrozenkov“
- Prodej bytové jednotky č.3 bytového domu 795
- Převod majetku – vybavení stravovacího pavilonu ZŠ 
- Kupní smlouva o převodu nemovitých věcí
- Prodej, směna pozemků
- Různé
- Závěr

Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1.     

2. Provedlo kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva, bez výhrad.
Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0.   

3. Schválilo rozpočtové opatření č.1/2015 s tím, že do rozpočtového opatření bude zahrnuta 
položka získané dotace ve výši 300.000,- Kč na pořízení terénního automobilu pro JSDH 
Nový Hrozenkov. Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1.

4. Schválilo úvěrovou smlouvu č. 0397319449 s Českou spořitelnou, a.s. Praha 4, 
Olbrachtova 1929/62, IČ 45244782  na poskytnutí investičního úvěru celkem ve výši 
9.200.000 Kč, na předfinancování projektů městyse s názvem 
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projekt 1 - „Komunikace od státní hranice SR do centrálního parkoviště ČR“;
projekt 2 -  „Sanace sesuvů v městysi Nový Hrozenkov – Babínek II“;
projekt 3 - „DPS Nový Hrozenkov“, dle podmínek smlouvy o úvěru. Zastupitelstvo pověřilo 
starostku městyse podpisem smlouvy. Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 5. 

5.a)Schválilo ,,Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 107127159 ze dne 15.12.1999“ s Českou 
spořitelnou, a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ 45244782 týkající se změny úrokové sazby 
a zrušení zajištění úvěru. Úroková sazba úvěru se mění na pevnou sazbu platnou až do data 
konečné splatnosti tj.31.8.2020, úroková sazba činí 2,25% per annum,
b) schválilo ,,Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 107126199 ze dne 15.12.1999“, s Českou 
spořitelnou, a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ 45244782 týkající se změny úrokové sazby 
a zrušení zajištění úvěru. Úroková sazba úvěru se mění na pevnou sazbu platnou až do data 
konečné splatnosti tj.31.8.2020, úroková sazba činí 2,25% per annum,
 c)schválilo ,,Vzdání se zástavního práva k nemovitostem“ zástavce České spořitelny, a.s.
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ 45244782 v celém rozsahu, včetně veškerých zajištěných 
budoucích pohledávek, váznoucího na nemovitostech: pozemku p.č. st. 2741, jehož součástí 
je budova č.p.852  a pozemku p.č. 4560/1 v k.ú. a obec Nový Hrozenkov. Pro: 10, proti: 0, 
zdržel se: 3. 

6. Schválilo ,,Dodatek  č.01“ ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP
RS SM č. ÚRR D-2014/0150/OKP ze dne 17.07.2014“ s RR RS SM, Jeremenkova 1211/40b, 
779 00 Olomouc, IČ 75084911, týkající se změn výše financování projektu ,,Revitalizace 
centra městyse Nový Hrozenkov“.  Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1.

7.  Schválilo ,,Dodatek č.2 smlouvy č. O/0270/2010/DOP o poskytnutí finančního příspěvku 
za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území ZK veřejnou autobusovou linkovou 
dopravou“ se smluvní stranou Zlínským krajem, se sídlem Třída T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 
70891320, týkající se navýšení částky příspěvku na jednoho obyvatele na 100,- Kč ročně. ZM 
požaduje předložení vyúčtování finančního příspěvku dle čl. 5 uvedené smlouvy. Pro: 12 , 
proti: 1, zdržel se: 0.

8. a) Schválilo podání žádosti o finanční příspěvek z ROP Střední Morava  - Výzva č. 
58/2015 - 2.3.1 Fyzická revitalizace území za účelem realizace projektu ,,Revitalizaci okolí 
ZŚ v Novém Hrozenkově“, jehož cíl je v souladu s platným územním plánem a s programem 
hospodářského a sociálního rozvoje městyse. 
b) V případě získání dotace na projekt, zastupitelstvo městyse schvaluje vyčlenění finančních 
prostředků z rozpočtu městyse na dofinancování projektu.
Celkové náklady projektu činí: 7.218.004,- Kč včetně DPH, požadovaná dotace ve výši 85% 
činí 6.135.267,10 Kč včetně DPH a vlastní zdroje projektu činí 1.082.736.90 Kč včetně DPH.
c)  V případě schválení dotace na jmenovaný projekt zastupitelstvo schvaluje vyčlenění 
finančních prostředků z rozpočtu městyse na zajištění udržitelnosti projektu v celkové 
předpokládané výši 33,3 tisíc Kč bez DPH ročně. Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0.

9.  a)Schválilo  ,,OZV č. 1/2015  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území městyse Nový Hrozenkov“, týkající se rozšíření tříděných komodit a stanovení systému 
jejich likvidace. 
b) Zároveň zrušilo ,,OZV č. 1/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území městyse Nový Hrozenkov“ Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0.
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10. Schválilo podání žádosti o finanční příspěvek z OPŽP – prioritní osa 4.- zkvalitnění 
nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast podpory 4.1 –
Zkvalitnění nakládání s odpady na projekt ,, Řešení biologicky rozložitelného odpadu  
městyse Nový Hrozenkov“ jehož cílem je pořízení svozového vozidla , 4 kontejnerů na 
biodpad, 50 kompostérů a štěpkovač. V případě získání dotace na projekt, zastupitelstvo 
městyse schvaluje vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu městyse ve výši 236.500,- Kč 
při celkových nákladech na projekt 2.3658.000,- Kč včetně DPH. Pro: 10, proti: 0, zdržel se:
3.

11. Schválilo po projednání a na základě vyhodnocení a doporučení rady městyse prodej 
bytové jednotky č. 795/3 v domě městyse č. 795 umístěném na pozemku p. č. st. 2895, 
zastavěná plocha a nádvoří ve výši 677/3372, společně se spoluvlastnickým podílem na 
pozemku p.č. st. 2895 o výměře 766,00 m2 ve výši 677/3372, bytová jednotka č. 795/3 je byt 
3+1 umístěný ve 2. NP, celková podlahová plocha bytové jednotky činí 67,70 m2 to vše 
zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální 
pracoviště Vsetín, pro městys a k. ú. Nový Hrozenkov na LV č. 2439 paní Ivě Országové,
bytem 756 04 Nový Hrozenkov,  za nejvyšší nabídnutou cenu 757.000,- Kč. Zastupitelstvo 
pověřuje starostku podpisem smlouvy.  
Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0.

12. Schválilo převod majetku Městyse do majetku příspěvkové organizace  Základní školy 
Nový Hrozenkov,  dle předloženého inventárního seznamu v celkové výši 3.662.119,80 Kč. 
Jedná se o vybavení stravovacího pavilonu ZŠ, na které byl v minulých letech přijat úvěr. 
Úvěr je v současné době již splacen. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem předávacího 
protokolu. Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0.

13. Schválilo ,,Kupní smlouvu“ o převodu nemovitých věcí  s  podílovými spoluvlastníky
paní Evou Duškovou  Janouškovou, bytem Úpice (vlast.podíl ve výši id.1/3) a paní Miluši 
Valigurovou, bytem Nový Hrozenkov (vlast.podíl ve výši id.2/3), týkající se odkupu pozemků 
p.č. 5023/1, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1444m2  a pozemku p.č. 5028, 
ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 567m2 za cenu 241.320,- Kč , dle znaleckého 
posudku č.2/2015, vypracovaného panem Ing. Petrem Cvejnem, Hlásenka 1673, 755 01 
Vsetín, s tím že ve smlouvě budou provedeny změny a to v čl. VI smlouvy bude vypuštěna 
druhá věta (tuto podmínku bude nahrazovat ,,Dohoda o společném postupu přípravy a 
realizace stavby – Silnice II/487: Nový Hrozenkov č.37/15“ podepsaná mezi ŘSZK a 
Městysem), v čl. VII. ve čtvrtém odstavci bude vypuštěno ,, do 15 dnů“ a nahrazeno ,, po 
oboustranném podpisu“. Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 5.

14. Schválilo odkup pozemků a to část parcely č. 4775/1 v k.ú. a obci Nový Hrozenkov 
konkrétně 117m2. Uvedená část pozemků o výměře 89m2 bude včleněna do stávajícího 
obecního pozemku č. 4775/2( parkoviště), kdy k této části současně vznikne služebnost chůze 
a jízdy, která je už nyní zapsaná pro pozemek 4775/1 v KN. Zbývající část odkupovaného 
pozemku ve výměře 28m2 se stane novou parcelou č. 4775/113, jedná se o chodník před 
prodejnou Jednoty. Cena za odkoupení bude činit 200,-Kč/m2. Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0.

15. Odložilo odprodej pozemku p.č. st. 2073 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m2
v k.ú. a obci Nový Hrozenkov. Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1. 
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16.a) Schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 14570/2 zahrada o výměře 29 m2, dle GP č. 
1951-75/2014 vypracovaným Petrem Plevákem, Janová 251, 755 01 Vsetín. Pro: 13, proti: 0, 
zdržel se: 0.
b) Schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 5588/30 ostatní plocha o výměře 292 m2, 
p.č.st.2440/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 529 m2, p.č.st. 2441/5 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 114m2, 5588/27 ostatní plocha o výměře 1003 m2. Pro: 13, proti: 0, 
zdržel se: 0.
c) Neschválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 4560/1 ostatní plocha výměrou 1000 m2.  
Pro: 10, proti: 2, zdržel se : 1. 
d) Schválilo záměr prodeje nebo směny pozemku p.č. 2998 trvalý travní porost o výměře 
3129 m2. Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1. 

17. Schválilo v souladu s § 72 a § 77 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle 
nařízení č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, měsíční odměnu 
za výkon funkce: 
- člena zastupitelstva ve výši:  373,- Kč., +  příplatek 186,- Kč = celkem 559,- Kč
- člena rady ve výši: 1.346,- Kč + příplatek 186,- Kč = celkem 1.532,- Kč
- předsedové výborů: 1.159,- Kč + příplatek 186,- Kč  = celkem 1.345,- Kč
- členové výborů: 911,- Kč + příplatek 186,- Kč = celkem 1.097,- Kč

Při souběhu funkcí se jednotlivé odměny sčítají:
- člen zastupitelstva a předseda výboru: 559,- Kč + 1.345,- Kč = 1.904,- Kč
- člen zastupitelstva a člen výboru: 559,- Kč + 1.097,- Kč = 1.656,- Kč
- radní a předseda výboru : 1.532,- Kč + 1.345,- Kč = 2.877,- Kč
- radní a člen výboru: 1.532,- Kč + 1.097,- Kč = 2.629,- Kč
- ostatní členové výborů: 911,- Kč + 186,- Kč = 1.097.- Kč

Odměny se poskytnou ode dne 1.4.2015
Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1. 

18a) Vzalo na vědomí ,,Zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva městyse Nový 
Hrozenkov“. Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0.
b) Vzalo na vědomí otevřený dopis zastupitelům od pana Chromčáka Josefa, bytem Nový 
Hrozenkov. Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0.

Stanislava Špruncová                                                                      Pavel Jochec
  starostka městyse                                                                     místostarosta městyse




