Výpis z USNESENÍ
ze zasedání RO č. 21 ze dne 04. 02. 2008

Přítomno: 4 radní - viz prezenční listina ( p. Přikryl omluven u starosty )
hosté: nájemníci domu č. 401 p. Buchvaldková Marie
manželé Jiří a Zdeňka Černovští
hosté : starosta a velitel SDH p. Šimčík a Černovský
stav účtu k 4.2.2008 : 5.682.711,52.-Kč

1-20/08 Rada schvaluje:
1. Zvýšení nájemného v domě č.401, byt č. 1 Jiří a Zdeňka Černovští od 1.3.2008
na 20.04Kč/m2 podlahové plochy bytu.
záp.bod.č. 1
2.. Zvýšení nájemného v domě č. 401, byt č.2 p. Marie Buchvaldková od 1.3.2008
na 20.04Kč/m2 podlahové plochy bytu
záp.bod č .2
3. Příspěvek na výroční schůzi valné hromady okrsku č. 6 SDH na den 15.2.2008 ve
výši 1.500.- Kč na občerstvení delegátů Valné hromady
zap.bod 3
4.. Vypracování podnájemní smlouvy pro p. Karla Hlinského IČO 738 79 801 k nájemní
smlouvě Marka Mikulenky ze dne 10.4.2002
záp.bod. 13
5. Žádost p. Věry Černotové, Huslenky 480 umístění reklamní tabule na sloup veřejného
osvětlení u MŠ. Umístění tabule na náklady žadatelky.
záp.bod.11
6. Modernizace stropního a závěsného osvětlení v budově OÚ a to v kancelářích
starosty, místostarosty, pokladní a matrikářky s celkovým nákladem cca 16.500.-Kč.

2-20/08 Rada bere na vědomí:
1. Cenovou nabídku předloženou od starosty SDH p. Šimčíka na vozidlo s požární
přestavbou cca 1.400.000.- Kč
záp.bod. 4
2. Žádost p. Jany Šimčíkové, Hovězí 311, ukončení nájemní smlouvy dohodou
k 29.2.2008
záp.bod.5
3. Seznámení manželů Jiřího a Zdeňky Černovských a p. Anny Buchvaldkové se situací
v budově MŠ a se záměry obce o možném odprodeji budovy č. 401. Nájemníci
v případě prodeje budou včas informování o celkové situaci a možnosti přestěhování
do budovy Vilka č.197
záp.bod.1a +2a

3-20/08 Rada pověřuje

1. Místostarostu Ing. Ladislava Malíka k projednání žádosti od p. Anny Leskovjanové,
bytem Nový Hrozenkov č. 213 za účelem přístupu přes p.č. 7323 a 7310/3 majitelé
manžele Juřicovi Huslenky 243 a to svolání obou stran na místo samé
záp. bod č. 10

4-20/08 Rada ukládá starostovi
1. Písemně přizvat jednatele společnosti DK IMPEX CZ s.r.o. p. Karlu Tyralíkovou na
zasedání RO dne 18.2.2008 z důvodu předložení žádosti o pronájem nebytových prostor
v budově č. 493 „Cukrárna“
zápis bod 6
2. Písemně přizvat předsedu ČČK v Huslenkách p. Janu Sklářovou Huslenky 529 na
zasedání RO dne 18.2..2008 z důvodu čerpání finančních prostředků
zápis bod. 7
3. Písemně přizvat p. Ivetu Tlaškovou , bytem Huslenky 631 na zasedání RO dne
18.2.2008 v záležitosti úhrady faktury č. 200502282 za vodné v období od 1.5.2004 –
11.2.2005.
zápis bod č.9

Nedílnou součástí výpisu z Usnesení je i Zápis z jednání RO č.21 a přílohy 1 - 11
(založen u starosty obce k nahlédnutí)

Ing. Ladislav Malík
místostarosta

Oldřich Surala
starosta obce Huslenky

