OBEC HUSLENKY
Zápis z 32. zasedání rady obce Huslenky konaného dne
11. dubna 2012 v kanceláři starosty obce
Přítomní:
Hosté:
Začátek:
Zapisovatel:
Program:

Mgr. Helena Jurčíková, Oldřich Surala, Ing. Radomír Kořenek, Tomáš Schildberger, Mgr.
Jarmila Kopecká
p. Světinský, p. Novosad
15.45 hod
Jitka Hajdová
dle přípravy

1. Zahájení
V kanceláři starosty obce starosta obce zahájil zasedání v 15.45 hod. a přivítal přítomné. Program byl
schválen bez připomínek dle osnovy – přípravy, kterou radní obdrželi v tištěné podobě. Ověřovatelem
zápisu byla určena: Mgr. Helena Jurčíková. Poté se radní obce odebrali na výjezdní zasedání na místo
samé – pozemky parc. č. 5007, 5009, 5016, st. 577/3 – žádost p. Matouše

2. Kontrola úkolů z RO č. 31
a) Kanalizace ČřB II
Místostarostka seznámila radní obce s momentální situací na ČřB II a se situací u druhé části.
• termín:
sledovat na každém zasedání RO
Usnesení: RO bere na vědomí informace o projektu ČřB II
b) Majetkoprávní řešení komunikace parc. č. 15641, 15642, 6383/1 v k.ú. Huslenky
Starosta obce seznámil radní obce s momentální situací na pozemcích parc. č. 15641, 15642, 6383/1.
Probíhá majetkoprávní vypořádání.
• termín:
duben 2012
• úkol:
starosta obce, místostarostka obce
Usnesení: RO bere na vědomí informace starosty obce o stavu majetkoprávního řešení komunikace na
parc. č. 15641, 15642, 6383/1 v k.ú. Huslenky
c) Prodloužení nájemní smlouvy pro společnost Internext 2000, s.r.o.
p. Světinský seznámil radní obce s připojením obecních budov k internetu, se spotřebou el. energie a s
podmínkami nové nájemní smlouvy se společností Internext 2000, s.r.o.
Radní obce navrhují nájem min. 20 000 Kč, zdarma připojení budovy SOH s.r.o. U ředitelky ZŠ p.
Bednářové ověřit způsob placení elektřiny od HovNetu.
• hlasování
pro 5
proti 0
zdržel se 0
• termín:
duben 2012
• úkol:
starosta obce
Usnesení: RO projednala podmínky prodloužení nájemní smlouvy se společností Internext 2000, s.r.o.
a obcí Huslenky a pověřují pana Světinského v součinnosti se starostou obce k dalšímu jednání ohledně
smlouvy
d) Žádost AVZO – povolení střelby z krátkých kulových zbraní
Dopis jednatele AVZO – p. Mgr. Talanda – AVZO nemůže vyhovět žádosti radních obce o doložení
kolik členů vlastní kulové zbraně 7,65 mm Br a 9mm Luger z toho důvodu, že držení a nošení zbraní je
soukromá záležitost, která podléhá evidenci pouze Okresnímu ředitelství PČR.
Radní obce projednali rozšíření střeleb z povolených zbraní (ráží) na každé pondělí.
• hlasování
pro 5
proti 0
zdržel se 0
• termín:
ihned
• úkol:
starosta obce
Radní obce souhlasí s povolením střeleb každé pondělí v kalendářním měsíci.
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Usnesení: RO souhlasí s rozšířením možnosti střeleb na všechny pondělky v kalendářním měsíci ze
zbraní již dříve povolených ráží (v rámci daného limitu - povoleného počtu výstřelů)
Dále radní obce projednali možnost střelby z krátkých kulových zbraní ráže 7,65 mm Br a 9mm Luger
• hlasování
pro 0
proti 5
zdržel se 0
• termín:
ihned
• úkol:
starosta obce
Radní obce zamítají střelbu z krátkých kulových zbraní 7,65 mm Br a 9mm Luger
Usnesení: RO zamítá střelbu z krátkých kulových zbraní ráže 7,65 mm Br a 9mm Luger na střelnici
v k.ú. Huslenky
e) Žádost p. Matouše o odkoupení nemovitostí - pozemku parc. č. 5007, 5009, 5016, st. 577/3
Proběhlo výjezdní zasedání na místo samé. Lesní hospodář seznámil radní obce se žádostí pana Matouše
a zároveň navrhl možnost dalšího řešení a postupu. Na základě tohoto doporučení radní obce navrhují
starostovi obce svolat pracovní zasedání ZO na místo samé na den 2. května 2012 a na jednání přizvat p.
Matouše a lesního hospodáře p. Novosada.
• termín:
květen 2012
• úkol:
starosta obce
Usnesení: RO pověřuje starostu obce ke svolání výjezdního pracovního zasedání na pozemky parc. č.
5007, 5009, 5016, st. 577/3 a na jednání přizvat p. Matouše a lesního hospodáře p. Novosada.

3. Nové úkoly Rady:
1) Požadavek p. Stratila – nájemce v budově čp. 493 – požadavek na stavební úpravy.
Stavební úpravy na budově čp. 493, spočívající v zazdění dveří v přední části budovy a vybudování nových
dveří v zadní části budovy.
RO souhlasí se stavebními úpravami na vlastní náklady žadatele v budově čp. 493.
• hlasování
pro 5
proti 0
zdržel se 0
• termín:
duben 2012
• úkol:
starosta obce
Usnesení: RO souhlasí se stavebními úpravami v budově čp. 493 na vlastní náklady žadatele dle
předloženého situačního výkresu
2) Žádost o odložení termínu úhrady 2. splátky půjčky na projekt Aeroškola s Marienkou a Mařenkou
do 30. 6. 2012
Důvodem jsou neočekávané změny v politické situaci ve Slovenské Republice, kdy došlo ke zdržení a
prodloužení termínu schválení závěrečné monitorovací zprávy ZŠ Jasenica, SR. Podmínkou žádosti o
poslední platbu je schválení obou monitorovacích zpráv.
• hlasování
pro 5
proti 0
zdržel se 0
• termín:
ihned
• úkol:
starosta obce
Usnesení: RO souhlasí s odložením termínu úhrady 2. splátky půjčky na projekt Aeroškola
s Marienkou a Mařenkou do 30. 6. 2012
3) Cyklostezka Bečva – značení po 1 km
Vodorovné značeni cyklostezky po 1 km je realizováno v rámci společných aktivit měst a obcí ležících na
trase Cyklostezka Bečva a je hrazeno z prostředků určených přímo na tuto aktivitu (obec nehradí žádné
náklady z rozpočtu obce).
RO souhlasí s udělením souhlasu na realizaci vodorovného značení na Cyklostezce Bečva.
• hlasování
pro 5
proti 0
zdržel se 0
• termín:
ihned
• úkol:
starosta obce
Usnesení: RO souhlasí s vodorovným značením cyklostezky Bečva po 1 km dle předloženého návrhu
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Ukončení: 18.15 hod.
Zapsala: Jitka Hajdová

Zápis ověřen dne: 16. dubna 2012 v 08.00 hod

Mgr. Helena Jurčíková
ověřovatel zápisu
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Oldřich Surala
starosta obce
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