USNESENÍ
ze zasedání OR č. 7 ze dne 2.5.2007
Přítomno: 5 radních, (viz presenční listinu)

1-7/07 Rada schvaluje:
1. vydáním souhlasu pro územní rozhodnutí pro stavbu ČOV Zděchov na
parc. č.10859/5 v souladu z územním plánem obce záp.bod 4
2. příspěvek na dopravní obslužnost kraje ve výši 50,-Kč/jednoho obyvatele obce.
Záp.bod 7.
3. přípravu na pracovní zasedání OZ k problematice prodeje obecních nemovitostí
Zámeček, Celnice, Vilka, MŠ údolí, rozpracování návrhu výběru kupce záp.bod 10
4. činnost finančního a kontrolního výboru záp.bod 11
5. účast na pietním aktu na Ztracenci dne 6.5.2007 představitelů obce. Záp.bod.12
6. položení květů na pomníčky z II. světové války v obci. Záp.bod 13
7. postup při projednání emailu od p. Hanákové záp.bod 14
8. nákup ozvučovaní aparatury pro veřejné produkce obce v hodnotě 40.500,-Kč.
Záp.bod 15
9. pořádání veřejné přednášky p. Čelůstkové o likvidaci odpadních vod a legalizaci
studní. Záp.bod 17
10. spolupráci s p. Čelůstkovou na dohodu o provedení práce na dokončení
akce Rekonstrukce vodovodního řadu I. Darebňa záp.bod 18
11. odměny pro osoby zajišťující svatby, vítání občánků, besedy s důchodci,
smuteční projevy apod. ve výši 400,-Kč/osoba/událost, počínaje 1.1.2007
záp.bod 19

2-7/07 Rada bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

plnění úkolů z minulé OR záp.bod 1
žádost AVZO o jednání na Střelnici dne 30.5.2007 v 16.hod záp.bod 2
Informace o stavebním pozemku u Zetochů záp.bod 3
stav žádosti o dotaci z Mze na rozšíření obecního vodovodního řadu do koncových
lokalit. Záp.bod 5
5. oznámení LČR Vsetín o nepovolené těžbě břehového porostu vodního toku
Bratřejůvka ČHP 4-11-01-031
záp.bod 8
6. dotační tituly pro podporu venkova PF02-07 – nabídka ze Zlínského kraje a nabídka
H§B Real na výpomoc při žádosti o granty záp.bod 9
7. závěry z diskuse záp.bod 21

3-7/07 Rada pověřuje:
4-7/07 Rada doporučuje OZ ke schválení:

5-7/07 Rada zamítla:
1. Žádost MŠ Bařiny o proplacení výletu dětí MŠ do ZOO Lešná. Záp.bod 6
2. žádost o prodej areálu Rybníček záp.bod 16
3. žádost p. Kopeckého na snížení poplatků za svoz komunálního odpadu
z důvodu platnosti obecní vyhlášky záp.bod 20
Nedílnou součástí usnesení je i Zápis z jednání a příloha č.1 až 13.

Ing. Josef Pokorný
místostarosta

Oldřich Surala
starosta obce Huslenky

