USNESENÍ
ze zasedání OR č. 9 ze dne 4.7.2007
Přítomno: 5 radních, (viz presenční listinu)

1-9/07 Rada schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Návrh na pořízení změny ÚP č.9
záp.bod 2
Termín 1.9.2007 do kterého se mohou podávat zájemci žádosti o změnu ÚP na obecní
úřad Huslenky
záp.bod 5
Žádost občanů o posílení bezpečnosti provozu na vjezdu na silnici II.tř. z MK od
Bečvy /z údolí Losové/ .
Záp.bod 7
Prodej a způsob odprodeje movitého majetku z budovy Zámečku. Záp.bod 9
Smlouvu o dílo mezi zhotovitelem Jiří Januš, Halenkov 675, IČO 18961223 a Obcí
Huslenky ze dne 29.6.2007 o půdní vestavbě v ZŠ Huslenky za cenu 1030739,50 Kč
vč. DPH.
Záp.bod 12
Postup řešení po odstoupení ředitelky SOH s.r.o. z funkce jednatele společnosti a její
výpovědi z pracovního poměru. Záp.bod 13
Požadavky vzniklé z diskuse záp.bod 14
- aby u zadávaných úkolů byly uvedena jména a termíny
- Požádat p. Jakeše (stavebník na křižovatce na Zděchov) k ořezu stromů sahajících do
křižovatky

2-9/07 Rada bere na vědomí:
1. Kontrola plnění úkolů minulého zasedání OR č. 8 záp.bod 1
2. Informaci o prodeji parc.6797 z majetku Lesy ČR manž. Rožnovjákovým a informaci
o opětném podání restitučního nároku p. Böhma na nemovitosti v obci
záp.bod 3
3. Žádost p. Krhovjáka Petra, Huslenky č.285 o odkoupení kuchyňského robotu
záp.bod 10
4. Výzvu Zlínského kraje na nominaci dobrovolných pracovníků obce v oblasti volného
času dětí a mládeže pro vyznamenání. Záp.bod 11

4-9/07 Rada doporučuje OZ ke schválení:
1. Žádost o změnu ÚP pro : Kovařík Jiří, Číčova 27, Kostelec nad Ohří
Bohuslav a Anna Štrbíkovi, N.Hrozenkov 704

záp.bod 4

5-9/07 Rada zamítla:
1. Žádost Jednoty 001 Huslenky o opravu povrchu vjezdu do areálu Jednoty záp.bod 6
2. Žádost o snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu p. Mgr. Bulínové, chata č.038
záp.bod 8
Nedílnou součástí usnesení je i Zápis z jednání č.9 a příloha č.1 až 7.

Ing. Josef Pokorný
místostarosta

Oldřich Surala
starosta obce Huslenky

