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Usnesení   

z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrozenkov,  

konaného dne 04.05.2022 

  ________________________________________________________________________ 

 

Zapisovatel: Mgr. Josef Hodulák 

Přítomni: dle prezenční listiny                    

Omluveni: Josef Černota,  

Neomluveni:  Ing. Jindřich Ondruš, Vlastimil Stupka 

Ověřovatelé zápisu: Karel Čaník, Vlastimil Koňařík 

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení 

2. Záměr vkladu vodohospodářského majetku ve vlastnictví SOMV a městyse Nový 

Hrozenkov do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  

3. Nákup, prodej nemovitostí 

4. Vydání změny č. 2 územního plánu NH 

5. Různé 

6. Závěr 

 

Z/21/1.  ZM jmenuje zapisovatele pana Mgr. Josefa Hoduláka a ověřovatele pana zápisu 

Vlastimila Koňaříka a pana Karla Čaníka, doplňuje do bodu programu č.4 vydání 

změny č. 2 ÚP Nového Hrozenkova, provedlo kontrolu usnesení z minulého 

zastupitelstva  

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

                                                                                                    

Z/21/2. a) Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov, který je členem Sdružení obcí 

Mikroregionu Vsetínsko (dále jen „SOMV“), schvaluje záměr SOMV vyslovený v 

Memorandu o vzájemné spolupráci mezi SOMV a společností Vodovody a kanalizace 

Vsetín, a.s. (dále jen „VaK“), ze dne 21. 12. 2021, které tvoří přílohu č. 1, vložit 

vodohospodářský majetek ve vlastnictví SOMV vybudovaný v rámci realizace projektu 

ISPA Čistá řeka Bečva, který je specifikován v příloze č. 2, do společnosti VaK, IČ: 476 

74 652, sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, formou zvýšení základního kapitálu 

společnosti VaK nepeněžitým vkladem. 

 

Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov rovněž schvaluje záměr bezúplatně nabýt akcie 

společnosti VaK  od SOMV v hodnotě odpovídající nepeněžitému vkladu majetku SOMV 

vybudovaného v rámci realizace projektu ISPA Čistá řeka Bečva, který je specifikován 

v příloze č. 2, do společnosti VaK dle Memoranda o vzájemné spolupráci mezi SOMV a 

společností VaK ze dne 21. 12. 2021, které tvoří přílohu č. 1.  

 

Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

16:33 hodin příchod pana Olborta, 16:45 hodin odchod pana zastupitele Bučka  

 

b) Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov schvaluje záměr vložit vodohospodářský 

majetek ve vlastnictví městyse Nový Hrozenkov vybudovaný z rozpočtu městyse v letech 

2005 – 2021, specifikovaný v příloze č. 1 do společnosti VaK Vsetín a.s., IČ: 476 74 652, 

sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, formou zvýšení základního kapitálu společnosti 

VaK Vsetín a.s., nepeněžitým vkladem. 
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Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov rovněž schvaluje záměr bezúplatně nabýt akcie 

společnosti VaK Vsetín a.s.  v hodnotě odpovídající nepeněžitému vkladu majetku 

městyse, vybudovaného v letech 2005 – 2021, který je specifikován v příloze č. 1, do 

společnosti VaK Vsetín a.s.  

Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

Z/21/3. a) ZM revokuje usnesení č. Z/18/4.c) ze dne 13.9.2021    

Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

b) ZM přijalo záměr prodeje části pozemku p.č. 12551/2, ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 499 m2 v k.ú. Nový Hrozenkov                                        

Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

c) ZM přijalo záměr prodeje části parcely č. 12559/3, ostatní plocha o výměře 75 m2. 

Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

d) ZM nepřijalo záměr prodeje části parcely č. 12602, ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře cca 700 m2.                               

Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0. 

    

e)  ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 12600/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 257 m² vzniklé oddělením z pozemku p.č. 12600 dle GP 2555-102/2021 

vyhotoveným Ing. Randýskem Petrem, paní J. K.,  za cenu 500,- Kč/m² s tím, že kupující 

uhradí veškeré náklady spojené s odkupem. 

 

                                 Pro: 8, proti: 3 (Hodulák, Novosad, Barbořák) zdržel se: 0. 

 

17:45 odchod pana Oravce 

 

Z/21/4 Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov jako orgán obce příslušný dle ustanovení 

§ 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve spojení 

s částí šestou - § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 54 odst. 2 ve spojení s § 55b odst. 10 stavebního 

zákona 

 

a) ověřuje, že změna č. 2 územního plánu Nový Hrozenkov není v rozporu   

- s Politikou územního rozvoje České republiky v úplném znění - schválena 

usnesením vlády č. 929 z 20. července 2009; Aktualizace č. 1 PÚR ČR vládou 

schválena 15. dubna 2015 a zveřejněna 16. dubna 2015. Aktualizace č. 2 a 3 

PÚR ČR byla vládou schválena 2. září 2019 a zveřejněna 30. 9.2019. 

Aktualizace č. 5 PÚR ČR byla vládou schválena 17. 8.2020 a zveřejněna 10. září 

2020. Aktualizace č. 4 PÚR byla vládou schválena 12. 7.2021 a zveřejněna 31. 

8.2021, 

-  s územně plánovací dokumentací vydanou Zlínským krajem a to: 

se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje vydanými Zastupitelstvem 

Zlínského kraje dne 10. 9. 2008 pod č. usn. 0761/Z23/08, které nabyly účinnosti 

23. 10. 2008. Aktualizací Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, která byla 

vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č.0749/Z21/12 dne 12. 

9.2012 a nabyla účinnosti dne 5. 10.2012. Aktualizací č. 2 Zásad územního 
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rozvoje Zlínského kraje, která byla vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje 

usnesením č. 0454/Z15/18 ze dne 05. 11.2018 a nabyla účinnosti dne 27. 11.2018 

a Aktualizací č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, která byla vydána 

Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0277/Z09/22 dne 28. 2.2022 a 

nabyla účinnosti dne 22. 3. 2022, 

- se stanovisky dotčených orgánů, 

- se stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje,  

jak je uvedeno v části II. obsahu,   

b)      vydává změnu č. 2 územního plánu Nový Hrozenkov v rozsahu části II. obsahu.  

  

         Pro: 9, proti: 0, zdržel se:1 (Hodulák). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

Ing. Stanislava Špruncová      Pavel Jochec 

     starostka městyse           místostarosta městyse 

 

 

 

Vyvěšeno:  12.05.2022 

Sňato:         28.05.2022  

 

 


