Výpis z USNESENÍ
ze zasedání RO č. 22 ze dne 18. 02. 2008

Přítomno: 3 radní - ( p. Přikryl a p. Mgr. Kopecká služební jednání v KB Vsetín )
5 radních od 17.05hod. po příjezdu (p.Přikryla a Mgr. Kopecké) viz přes.listina
hosté: za ČCK p. Slováčková, za firmu DK Impex CZ s.r.o. jednatelka p. Karla
Tyralíková s manželem, p. Iveta Tlašková Huslenky 631
stav účtu : k 22.2.2008 : 6.801.863,26.-Kč

1-22/08 Rada schvaluje:
Příspěvek na celoroční činnost pro ČCK Huslenky ve výši 8.000.-Kč
záp.bod.č. 1
2.. Sepsání nájemní smlouvy na nebytové prostory č. 493, na parcele č. 732, v k.u.
Huslenky (cukrárna) pro firmu DK IMPEX CZ s.r.o., jednatele p. Karla
Tyralíková s platností od 1.3.2008
zápis bod.č. 3
3. Výpověď p. Šimčíkové Jany, Hovězí č. 311, z nebytových prostor č.493, na
parcele č. 732, v k.u. Huslenky (cukrárna) a to dohodou k datu 29.2.2008
zap.bod 3a
4.. Úhradu za spotřebu vody v období od 1.5.2004 – 11.2.2005 pro p. Ivetu Tlaškovou,
Huslenky č.p. 631 ve výši 50% dlužné částky a to 3.242.- Kč splatnou do 30.3.2008
jednorázově.
záp.bod.4
5. Žádost Římskokatolické farnosti v Halenkově o finanční příspěvek na rok 2008
na opravu plastiky a kostela ve výši 60.000.-Kč z rozpočtu obce.
záp.bod. 7
1.

2-22/08 Rada bere na vědomí:
1.
2.

Připravenost na jednání s majiteli pozemků pro výstavbu Cyklostesky Bečva
záp.bod. 4
Multifunkční a vzdělávací centrum - příprava jednání pro ZO dne 21.2.
záp.bod.9

3-22/08 Rada nedoporučuje

1. Směnu pozemku 6695/4 za 6814/9 ani prodej pozemku 6814/9 za cenu 40.-/1m2 jak
požaduje rodina Bláhových, Huslenky 428
záp. bod č. 2

4-22/08 Rada ukládá starostovi
1

Elekronickou poštou, (poštou), zaslat členům ZO rozpočet obce na rok 2008 k
připomínkovaní do konce února 2008, poté vyvěsit na úřední desku a internetové
stránky obce po dobu 15 dní a 17. března 2008 svolat veřejnou schůzi OZ v restauraci
„U Pokorných „ se začátkem od 18.00hod.
zápis bod č. 6

5-22/08 Rada doporučuje k projednání na ZO
1. Žádost manželů Ing. Jiří a Mgr. Květoslava Sulakových, Ostrava 9, o prodeji části
parcely č. 15652/1.
zápis bod.č. 8

Nedílnou součástí výpisu z Usnesení je i Zápis z jednání RO č.22 a přílohy 1 - 8
(založen u starosty obce k nahlédnutí)

Ing. Ladislav Malík
místostarosta

Oldřich Surala
starosta obce Huslenky

