
                                                         Usnesení 

z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov, konaného dne 17.12.2018                                                  

  ________________________________________________________________________ 

 

Zapisovatel: Bc. Iveta Válková 

Přítomni: dle prezenční listiny  

Omluveni:  Ing. František Novosad,   

Neomluveni:  - 

Ověřovatelé zápisu: Karel Čaník, Lubomír Oravec, 

 

Z//3/1. ZM schvaluje program jednání zastupitelstva bez připomínek, jmenuje 

zapisovatele Bc. Ivetu Válkovou, ověřovatelé zápisu pana Karla Čaníka a pana 

Lubomíra Oravce a zároveň provedlo kontrolu usnesení minulého zastupitelstva, a to 

bez připomínek.                                                                                    

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

16.10 příchod pan Buček Jiří 

 

Z/3/2.a) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 ke dni 17.12.2018 dle předloženého 

návrhu beze změn. 

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

 

b) ZM pověřuje Radu městyse ke schválení rozpočtového opatření městyse č. 6/2018 ke 

dni 31.12.2018, s tím, že rozpočtové opatření č. 6/2018 bude předloženo zastupitelům při 

nejbližším zasedání ZM.  

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

 

Z/3/3.a) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu 

č. 1/2019“ panu Hodulákovi Nový Hrozenkov, na financování ubytování, cestovného, 

vstupů, odměn pro děti a stravu letního prázdninového dobrodružství.  

                                                                                                     Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1. 

 

b) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 250.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu č. 

2/2019“ Tělovýchovné jednotě Sokol Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov č.p. 914, 

IČ 64123201 na zabezpečení celoročního provozu sportovních zařízení a jednotlivých 

klubů TJ, nákup nářadí, dresů a nutné opravy.         

                                                                                                     Pro: 13, proti: 1, zdržel se: 0.   

 

c) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 450.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu č. 

3/2019“ Charitě Svaté rodiny Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov č.p. 124, IČ 

48773514 na pokrytí provozních nákladů organizace.      

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

 

d) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu č. 

4/2019“ Římskokatolické farnosti Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov č.p. 460, IČ 

47997940 na dostavbu plotu okolo farské zahrady.      

                                                                                                    Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 4.   

 

 



e) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu č. 

5/2019“  pěveckému souboru Hafera z Nového Hrozenkova, č.p. 304, IČ 22899766 na 

úhradu nákladů spojených se soustředěním, ubytováním, pronájem sálu, cestovné, 

prezentace, plakáty.    

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

 

f) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu č. 

6/2019“ Ostrévce z.s., 756 04 Nový Hrozenkov č.p. 429, IČ 02492334 na provozní 

náklady, cestovní náklady, na pořádání kulturních akcí.   

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

 

g) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu č. 

7/2019“ Mysliveckému spolku Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov č. ev. 25, IČ 

623 34 662 na zakoupení mobilních WC.         

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

 

h) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu č. 

8/2019“ Vzdělávacímu a komunitnímu centru Integra Vsetín, o.p.s, Na Rybníkách 1628, 

755 01 Vsetín, na mzdové a provozní náklady při poskytování sociální služby v Novém 

Hrozenkově.  

                                                                                                    Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 2.   

 

ch) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč a ,,Veřejnoprávní smlouvu č. 

9/2019“ SKB Velké Karlovice, z.s. Velké Karlovice 881, IČ 05674859, na materiální 

vybavení sportovního klubu Biatlon Velké Karlovice.  

                                                                                                   Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1.   

 

i) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výší 20 000,- Kč a „ Veřejnoprávní smlouvu č. 

10/2019“ Rozína dětem z.s. 756 04 Nový Hrozenkov č.p. 437 , IČ 22724516 na úhradu 

nákladů akcí pro děti:  Dětský den, Zakončení léta, Pochod broučků a další.  

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

 

j) ZM schvaluje rozpočet pro rok 2019 dle předloženého návrhu s těmito změnami:  

v příjmové položce 1111 navyšuje částku o 100.000,- Kč a položce 1113 o 30.000,- Kč ,  

ve výdajích navyšuje § 3329 na 50.000,- Kč a § 4345 navyšuje na 450.000,- Kč.  

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

 

Z/3/4. ZM schvaluje prodej nově vzniklých pozemků dle geometrického plánu č. 1728-

23/2016, který z pozemku parc. č. 6115/5 odděluje nově vzniklý pozemek parc. č. 6115/16 

o výměře 740 m2 -  ostatní plocha/ ostatní komunikace, z pozemku parc. č. 6115/8 

odděluje nově vzniklý pozemek parc. č. 6115/15 o výměře 404 m2 -  ostatní plocha/ 

ostatní komunikace, z pozemku 6115/9 odděluje nově vzniklý pozemek parc. č. 6115/13 o 

výměře 110 m2 a z pozemku 6115/24 odděluje nově vzniklý pozemek parc. č. 6115/14 o 

výměře 312 m2 - ostatní plocha/ ostatní komunikace vše v k.ú. a obci Halenkov 

evidované na LV 799 z vlastnictví městyse do vlastnictví Lesů ČR, s.p. se sídlem 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451 za 

cenu stanovenou dohodou ve výši 79.524,- Kč.  Poplatky spojené s převodem zaplatí 

kupující. ZM pověřilo starostku podpisem kupní smlouvy.  

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

 



 

Z/3/5. ZM stanovilo datum konání zastupitelstva v roce 2019 na: 21. ledna, 18. března, 

17. června, 16. září, 16. prosince.     

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

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Stanislava Špruncová                                                                    Pavel Jochec 

    starostka městyse                                                                      místostarosta městyse     

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 21.12.2018 

Sňato:          7.01.2019                                                                                                                                                             

  

 


