USNESENÍ
z 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Huslenky konaného dne 16. června 2003 v
zasedací síni
1-3/03 : OZ bere na vědomí
a/ Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání OZ
b/ Zprávu o hospodaření obce.
c/ Žádost p. Illéšové s tím, že situace se bude řešit postupně.
d/ Žádost p. Stradějové č.p. 634 s tím, že oprava začne až po majetkoprávním vypořádání
mezi obcí a p. Kalincovou.
2-3/03 : OZ schvaluje
1. Založení organizace SOH s.r.o.se základním jměním 200.000,-Kč. OZ pověřuje rozšířenou
OR, aby určila dozorčí radu – do čtrnácti dní. Správcem vkladu je Komerční banka.
2. Analýzu SWOD.
3. Program obnovy vesnice.
4. Program využití prostoru střelnice a to takto:
Pondělí – AVZO – jen malorážky
Úterý- sportovci
Středa – AVZO 16°°-18°°
Čtvrtek – sportovci
Pátek – sportovci , hasiči
Sobota – mimořádné akce
Neděle - sportovci
5. Stavební zástavba Dvorce u Čemanů – Kychová ; jako památkovou zónu.
6. Audit obce za rok 2002.
7. Sponzorský dar ve výši 10.000,-Kč na reprezentaci Pavla Holce na mistrovství světa v běhu
do vrchu – MS Aljaška 2003 (úhrada části cestovného - na letenku).
8. Žádost paní ředitelky MŠ na opravu fasády a okapů; přebudování šaten, přebudování
kabinetu. Odborník provede prohlídku udělá předfakturaci a poté se rozhodne.
9. Příspěvek na sporák ve výši 5.000,-Kč do obecních bytů.
3-3/03 : OZ pověřuje
1. Pověřuje SOH k prošetření žádosti pana Mikulenčáka, Huslenky č.583 na úpravu
přístupové cesty k rodinnému domu a podání zprávy na příštím zasedání OR
2. Pověřuje paní Mgr.Jurčíkovou a Ing. Pokorného k jednání ve smyslu oznámení
o neplatnosti nájemní smlouvy p. Rotreklovi, výzva k vyklizení, a hledání nových klientů na
pronájem.
4-3/03 : OZ zamítá
-Půjčku na nákup rolby asi 250.000,-Kč – žádost organizace Orla . V případě obdržení dotace
z ústředí Orla, tuto záležitost znovu otevřít.
- Žádost o úpravu cesty na Hrachovec p.Mikulenčák , penetrace zamítnutá;
- Žádost pana Homoly – kromě přípojka el. energie
- Žádost Centra pro zdravotně postižené - příspěvek
- Žádost firmy INERWOLD na odprodej budovy váhy.
ing.Josef Pokorný
místostarosta obce Huslenky

ing.Zdeněk Straděj
starosta obce Huslenky

