OBEC HUSLENKY
Zápis ze 45. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne
24. 11. 2016 v kanceláři starosty obce
Přítomni:
Omluven:
Začátek:
Zapisovatel:
Program:

Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká, Antonín Vozák ml.
Bc. Martin Schön
15.15 hod.
Markéta Zuzaňáková
dle přípravy

V kanceláři starosty obce starosta obce zahájil zasedání v 15:15 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.
1. Žádost o finanční dar
Starosta obce seznámil radní obce s žádostí o finanční dar ve výši 3.000,- Kč na 1. Farní ples, viz příloha č.
1, který se bude konat dne 14. 1. 2017, a který pořádá Farní úřad Halenkov.
 hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
 termín:
prosinec/leden 2016/17
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje finanční dar ve výši 3.000,- Kč na 1. Farní ples konaný dne 14. 1. 2017.
2. Žádost o navýšení kapacity rozvodové skříně v objektu čp. 493 Huslenky
Starosta obce seznámil radní obce s žádostí o navýšení kapacity rozvodové skříně v objektu čp. 493 a o
uhrazení tohoto nákladu ze strany obce od p. Žárského a p. Šimčíka, viz příloha č. 2.
 hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
 termín:
listopad 2016
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO souhlasí s navýšením kapacity rozvodové skříně v objektu čp. 493 z 10 A na 25 A za
podmínky, že tento náklad uhradí nájemce objektu čp. 493 Huslenky s tím, že tento náklad bude ze
strany pronajímatele nájemci uhrazen až po uplynutí doby 2 let trvání nájmu.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi Obcí Huslenky a p.
Juráškovou ze dne 30. 9. 2016.
Starosta obce seznámil radní obce s Dodatkem č. 1, viz příloha č. 3. Dodatek č. 1 řeší upřesnění předmětu
nájmu, tj. doplnění čísla popisného 716 pro pronajatou budovu na pozemku parc. č. 3203 v k.ú. Huslenky.
 hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
 termín:
listopad 2016
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 30. 9.
2016 mezi Obcí Huslenky a p. Juráškovou a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.
Smlouva o dílo č. S1619841 mezi Obcí Huslenky a společností Svět Oken s.r.o.
Starosta obce seznámil radní obce s příslušnou smlouvou, týkající se výměny oken v budově čp. 426.
 hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
 termín:
listopad 2016
 úkol:
starosta obce, stavební technik
Usnesení: RO schvaluje Smlouvu o dílo č. S1619841 mezi Obcí Huslenky a společností Svět Oken s.r.o. a
pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
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Smlouva o dílo č. S1620032 mezi Obcí Huslenky a společností Svět Oken s.r.o.
Starosta obce seznámil radní obce s příslušnou smlouvou mezi Obcí Huslenky a společností Svět Oken s.r.o.,
týkající se výměny vstupních dveří do prostorů knihovny v budově čp. 426.
 hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
 termín:
listopad 2016
 úkol:
starosta obce, stavební technik
Usnesení: RO schvaluje Smlouvu o dílo č. S1620032 mezi Obcí Huslenky a společností Svět Oken s.r.o. a
pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

5.

Informace ohledně náhrady škody na pozemcích parc. č. 12635/2 a parc. č. 11482/9, vše v k.ú.
Huslenky
Starosta obce seznámil radní obce se stanoviskem ve věci náhrady škody po požáru na pozemcích parc. č.
12635/2 a parc. č. 11482/9, vše v k.ú. Huslenky, viz příloha č. 4. Škoda byla vyčíslena znaleckými posudky
obou stran, které se neshodují. Poškozenému (obci) byla od protistrany již uhrazena částka, kterou stanovil
posudek protistrany.
Obec požaduje úhradu ve výši stanovené ve znaleckém posudku obce, věc řeší právní zástupce obce JUDr.
Barošová. Rada doporučuje o věci informovat zastupitelstvo.
 termín:
listopad/prosinec 2016
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO bere na vědomí informace ohledně náhrady škody na pozemcích parc. č. 12635/2 a parc. č.
11482/9, vše v k.ú. Huslenky a doporučuje s věcí seznámit zastupitelstvo obce.

6.

Informace ohledně budovy Celnice
Starosta obce seznámil radní obce s informacemi ohledně budovy Celnice. Byl zadán statický posudek, který
bude předložen na příštím zasedání OZ.
 termín:
prosinec 2016
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO bere na vědomí informace ohledně budovy Celnice a doporučuje projednání této záležitosti
na příštím zasedání OZ.

7.

Informace o aktuálním stavu napojení RD na hlavní kanalizační řad v rámci akce ČřB II
Místostarostka obce seznámila radní obce s informacemi ohledně aktuálního stavu napojení RD na hlavní
kanalizační řad v rámci akce ČřB II v obci Huslenky. Do 15. 11. 2016 bylo nutno připojit 70% RD kvůli
podmínkám dotace. Občané byli vstřícní, požadavek se podařilo splnit, připojeno je cca 190 RD, viz příloha
č. 5 (zpráva od VAK Vsetín a.s.).
 termín:
listopad 2016
 úkol:
místostarosta obce
Usnesení: RO bere na vědomí informace o aktuálním stavu napojení RD na hlavní kanalizační řad v
rámci akce ČřB II v obci Huslenky.

8.

Zajištění TDI na investiční akci „Silnice II/487 – objekty obce Huslenky“
Starosta obce seznámil radní obce se zajištěním TDI na investiční akci „Silnice II/487 – objekty obce
Huslenky“, které již bylo řešeno v OR č. 44, starosta navrhuje řešit tuto věc začátkem roku 2017.
 hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
 termín:
začátek roku 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO souhlasí s přesunutím zajištění TDI na investiční akci „Silnice II/487 – objekty obce
Huslenky“ na začátek roku 2017.
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10. Zajištění autobusů na štědrovečerní bohoslužbu dne 24. 12. 2016
Starosta obce seznámil radní obce se zajištěním odvozu občanů z lokality Kychová a Černé na bohoslužbu
(půlnoční mše sv.) dne 24. 12. 2016. K dispozici budou 2 autobusy, které budou vyjíždět z točny v Kychové
a z točny Černé ve 20.00 hodin večer.
 hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
 termín:
prosinec 2016
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje zajištění 2. autobusů pro odvoz občanů z lokality Kychová a Černé na
bohoslužbu dne 24. 12. 2016.
11. Plán inventur na rok 2016
Starosta obce seznámil radní obce s plánem inventur na rok 2016 pro Obecní úřad Huslenky, MŠ Huslenky a
ZŠ Huslenky, viz příloha č. 6.
 hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
 termín:
leden, únor 2017
 úkol:
účetní obce
Usnesení: RO schvaluje plán inventur na rok 2016.
12. Rozpočtové opatření č. 5
Starosta obce seznámil radní obce s rozpočtovým opatřením č. 5, viz příloha č. 7.
 hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
 termín:
listopad 2016
 úkol:
účetní obce
Usnesení: RO schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
13. Žádost o proplacení řádné dovolené za rok 2015
Starosta obce předložil radě obce žádost o proplacení nevyčerpané řádné dovolené za rok 2015, viz příloha č.
8.
 hlasování:
pro 3
proti 0
zdržel se 1
 termín:
listopad 2016
 úkol:
účetní obce
Usnesení: RO schvaluje žádost starosty obce o proplacení nevyčerpané řádné dovolené za rok 2015.
14. Pozemek parc. č. 15715/5 v k.ú. Huslenky
Místostarostka obce seznámila radní obce se žádostí p. Kostkové o odkup či zřízení VB na pozemku parc. č.
15715/5 v k.ú. Huslenky ve vlastnictví Obce Huslenky, viz příloha č. 9. Rada doporučuje projednání této
věci v zastupitelstvu obce.
 hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
 termín:
prosinec 2016
 úkol:
místostarosta obce
Usnesení: RO doporučuje projednání žádosti p. Kostkové ohledně prodeje či VB pozemku parc.č.
15715/5 v k.ú. Huslenky na příštím zasedání OZ.
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Ukončení: 17.15 hod.
Zapsala: Markéta Zuzaňáková
Ověřovatel zápisu: Mgr. Helena Jurčíková
Zápis ověřen dne: 28. 11. 2016

Mgr. Helena Jurčíková
místostarostka obce
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