
 

U S N E S E N Í  č. 5 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov, konaného dne 1.6.2015 

  ________________________________________________________________________ 

 

Zapisovatel:  Bc. Antonín Valíček 

 

Ověřovatelé zápisu:  Věra Zbranková, MVDr. Jiří Novosad 

Návrhová komise: Mgr. Jitka Maliňáková, Ing. Jan Valíček 

Přítomni:   dle prezenční listiny                                                                    

Omluvení:    1   

Neomluvení:   - 

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

 

Zastupitelstvo městyse: 

 

Z/5/1. Schválilo upravený program jednání zastupitelstva dle návrhu.  

- Zahájení, schválení programu 

- Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva 

- Závěrečný účet městyse za rok 2014, Zpráva č. 221/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za 

rok 2014, inventarizační zpráva.  

-Rozpočtové opatření č. 2/2015 

- Odpis majetku ZŠ Nový Hrozenkov 

-Smlouvy o poskytnutí dotace 

-Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu  

-Smlouva o zřízení věcného břemene 

-Návštěvní řád přírodního koupaliště 

-Majetkoprávní vypořádání pozemků  

-Prodej, směna pozemků 

 -Různé 

-Závěr 

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

 

Z/5/2. Provedlo kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva, bez výhrad. 

Pro:13, proti: 0, zdržel se: 1.  
 

Z/5/3. a) Projednalo a schválilo závěrečný účet městyse Nový Hrozenkov za rok 2014, jehož 

součástí je „Zpráva č. 221/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 

2014“ ze dne 28. dubna 2015 a souhrnná zpráva ústřední inventarizační komise Městyse 

Nový Hrozenkov, bez výhrad. 

Pro:12, proti: 0, zdržel se:2 

  

b) Projednalo a schválilo účetní závěrku Městyse Nový Hrozenkov za rok 2014, souhlasí 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  

Pro:9 , proti: 1, zdržel se: 4 

 

Z/5/4. Projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2015 ze dne 20.5.2015 dle 

předloženého návrhu.  

Pro: 8, proti:0 , zdržel se: 6. 

 



Od bodu Z/5/5. přítomno 15 zastupitelů. 

Z/5/5. a) Pověřuje finanční výbor provést mimořádnou inventuru majetku ZŠ Nový 

Hrozenkov dle předloženého inv. soupisu, fyzicky dle jednotlivých útvarů a místností. 

Pro: 13, proti: 0, zdržel se:2  

 

b) Pověřuje finanční výbor provést kontrolu správnosti inventur ZŠ Nový Hrozenkov za 

rok 2010 až 2013 v termínu do 30.11.2015. 

Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 3  

 

 

Z/5/6. a) Schválilo ,,Smlouvu č. 14184266 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP“ 

s poskytovatelem SFŽP ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 na 

akci ,,Sanace sesuvů v městysi Nový Hrozenkov – Babínek“ a to ve výši 277.706,09 Kč a ze 

státního rozpočtu na předfinancování výdajů,  které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU 

na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev.č. EDS/SMVS 115D122003684 ve výši  

4.721 003,53 Kč. Pro: 14, proti: 0, zdržel se 1: 

 

b) Schválilo ,,Smlouvu č. 14203863 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP“ 

s poskytovatelem SFŽP ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 na 

akci ,,DPS Nový Hrozenkov“ a to ve výši 190.358,10 Kč a ze státního rozpočtu na 

předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU na základě 

Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev.č. EDS/SMVS 115D222005581 ve výši  

3.236.087,70 Kč. Pro: 14 , proti: 0, zdržel se: 1. 

 

Z/5/7. Schválilo ,,Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

a smlouvu o právu provést stavbu IV-12-8010651/1 Nový Hrozenkov, Orságová NNk“ 

s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 40502 Děčín IV – Podmokly, 

IČ 24729035, týkající se vybudování a zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 

13314, ostatní plocha, jiná plocha, za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč.  Pro: 14, proti: 0, 

zdržel se: 1. 

 

Z/5/8. Schválilo ,,Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8008674, Nový Hrozenkov, 

p.č. 4777, Valíček“ s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 40502 

Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou firmou ARPEX MORAVA,s.r.o. se sídlem 

Ostrava – Přívoz, Teslova 873/2, 702 00, IČ 26809559, týkající se zřízení a vymezení 

věcného břemene – osobní služebnosti inženýrské sítě dle GP 1841-484a/2014 na pozemku 

p.č. 4773/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč.  

Pro: 15, proti: 0, zdržel se:0   

 

Z/5/9. Projednala a schválilo ,,Návštěvní řád přírodního koupaliště“ dle upraveného návrhu. 

Pro: 10, proti: 2, zdržel se: 3.  

 

Z/5/10. Schválilo záměr směny nebo daru pozemku p.č. 14448/2 o výměře 5 m
2
, ostatní 

plocha – silnice, p.č. 12521/25 o výměře 2 m
2
, ostatní plocha – silnice, pozemku p.č. 

12702/68 o výměře 47 m
2
, ostatní plocha – silnice, pozemku p.č. 12703/6 o výměře 81 m

2
, 

ostatní plocha – silnice, pozemku p.č. 12703/8 o výměře 274 m
2
, ostatní plocha – silnice, 

pozemku p.č. 12703/11 o výměře 286 m
2
, ostatní plocha – silnice, pozemku p.č. 12703/14 o 

výměře 94 m
2
, ostatní plocha – silnice, pozemku p.č. 12703/15 o výměře 176 m

2
, ostatní 

plocha – silnice, pozemku p.č. 12703/18 o výměře 72 m
2
, ostatní plocha – silnice, pozemku 



p.č. 12703/20 o výměře 120 m
2
, ostatní plocha – silnice, z důvodu majetkoprávního 

vypořádání.  

Pro: 14, proti: 0, zdržel se:1   

 

  

Z/5/11. a) Odkládá prodej pozemku p.č. 14570/2 o výměře 29 m
2
, zahrada.  

Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1  

b) Prodej pozemků p.č. 5588/30 ostatní plocha o výměře 292 m
2
, p.č. st. 2440/2 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 529 m
2
, p.č.st. 2441/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 114 

m
2
, 5588/27 ostatní plocha o výměře 1003 m

2
 panu Jaroslavovi Řehákovi, bytem Karolinka  

nebyl odsouhlasen.     

c) Záměr prodeje pozemku p.č. 12671/1 o výměře 89m2, ostatní plocha – ostatní komunikace 

nebyl přijat.      

d) Schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 12693/1 o výměře 147 m
2
, ostatní plocha- ostatní 

komunikace.  

Pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0   

 

Z/5/12. Schvaluje ,,Smlouvu o spolupráci„ s Obcí Halenkov, se sídlem 756 03 Halenkov 655, 

týkající se spolupráce při realizaci stavby chodníku na pozemcích v k.ú. Nový Hrozenkov za 

finanční podpory SFDI.  

Pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pavel Jochec                                                                            Stanislava Špruncová                         

místostarosta městyse                                                                     starostka městyse 

 

 

 

 

 

 

 


