OBEC HUSLENKY
Zápis ze 47. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne
11. 1. 2017 v kanceláři starosty obce
Přítomni:
Začátek:
Zapisovatel:
Program:

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

V kanceláři starosty obce starosta obce zahájil zasedání v 15:00 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. Finanční dar na Školní ples
Místostarostka obce seznámila radní obce s žádostí o finanční dar na Školní ples ve výši 3.000,- Kč, viz
příloha č. 1. Ples se bude konat dne 14. 01. 2017.
 hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
 termín:
leden 2017
 úkol:
místostarosta obce
Usnesení: RO schvaluje finanční dar na školní ples ZŠ Huslenky ve výši 3.000,- Kč.
2. Rozvojové záměry Charity sv. rodiny Nový Hrozenkov
Místostarostka obce seznámila radní obce s rozvojovými záměry Charity sv. rodiny v Novém Hrozenkově.
K těmto charita požaduje vyjádření obce, viz příloha č. 2. Konkrétně se jedná o tyto záměry:
a)
Domov pro seniory v obci Hovězí – poskytování sociálních a zdravotních služeb
b)
Sociální rehabilitace
c)
Odborné sociální poradenství
 hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
 termín:
leden 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO podporuje záměr Charity sv. rodiny Nový Hrozenkov ohledně poskytování sociálních a
zdravotních služeb v Domově pro seniory v obci Hovězí, záměr Sociální rehabilitace a záměr Odborné
sociální poradenství, vše dle přílohy č. 2.
3. Cedule k cyklostezce v obci Huslenky
Místostarostka obce seznámila radní obce s nabídkou dřevěných cedulí k cyklostezce v obci Huslenky.
Radní navrhují předložení konkrétního návrhu, vč. ceny.
 termín:
leden 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO bere na vědomí a požaduje předložení konkrétního návrhu dřevěných cedulí, vč. cenové
nabídky.
4. Poděkování p. Holce za poskytnutí finančního příspěvku
Starosta obce seznámil radní obce s děkovným dopisem od p. Pavla Holce za poskytnutí finančního
příspěvku, viz příloha č. 3.
 termín:
leden 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO bere na vědomí poděkování od p. Pavla Holce za poskytnutí finančního příspěvku.
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5. Veřejná zakázka malého rozsahu „Hřbitov v obci Huslenky – zpevněné plochy, veřejné osvětlení“
Starosta obce seznámil radní obce s informacemi ohledně výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Hřbitov v obci Huslenky – zpevněné plochy, veřejné osvětlení“, viz příloha č. 4.
a) Budou osloveny tyto firmy k podání cenových nabídek:
a) Vlastimil Stupka s.r.o., Nový Hrozenkov 832, 756 04 Nový Hrozenkov
b) OPEN RE-ECO. s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
c) Martin Urban, Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín
d) Stavební mechanizace - Servis, s.r.o., Za Drahou 1293, 757 01 Valašské Meziříčí
e) JASY Vsetín s.r.o., ul. 4. května 353, 755 01 Vsetín
f) Commodum, spol. s.r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice
g) MESTAV s.r.o., Lidečko 468,756 12 Lidečko
Nabídky lze poslat v uzavřené obálce s označením „Nabídka – NEOTEVÍRAT“ na adresu: Obec Huslenky,
Huslenky 494, 756 02 Huslenky. Lhůta pro zaslání nabídek je do 26. 1. 2017 do 11:00 hod.
 hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
 termín:
leden 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení a): RO schvaluje seznam firem, které budou osloveny pro výběrové řízení na akci: „Hřbitov
v obci Huslenky – zpevněné plochy, veřejné osvětlení“.
b) V souvislosti s tím starosta obce navrhuje následující členy komise pro otevírání obálek:
a)
Bc. Zuzaňáková Markéta
náhradníci: Mgr. Helena Jurčíková
b)
p. Marian Surovčák
p. Jaroslav Hrňa
c)
p. Tomáš Schildberger
p. Antonín Vozák st.
 hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
 termín:
leden 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení b): RO schvaluje členy komise a náhradníky pro posouzení nabídek ve výběrovém řízení na
akci: „Hřbitov v obci Huslenky – zpevněné plochy, veřejné osvětlení“.
6. Prodejní stánky a stan
Starosta obce seznámil radní obce s cenovými nabídkami na prodejní stánky o rozměrech 200 x 180 cm od
firmy VYRASTA team s.r.o. a stan o rozměrech 4 x 8 cm od firmy Partystan.cz s.r.o., viz příloha č. 5.
 hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
 termín:
leden 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO navrhuje zakoupit 7 prodejních stánků (rozměr: 200 x 180 cm) a party stan (rozměr: 4 x 8
m) a doporučuje k projednání na příštím zasedání zastupitelstva obce.
7. Finanční dar na Sportovní ples
Starosta obce seznámil radní obce s žádostí o finanční dar na Sportovní ples, který se bude konat dne 27. 1.
2017 v restauraci Pod Černým, viz příloha č. 6.
 hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
 termín:
leden 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje finanční dar na Sportovní ples TJ Sokol Huslenky ve výši 3.000,- Kč.

47. zasedání RO 11. 1. 2017

stránka 2 (celkem 3)

OBEC HUSLENKY
Ukončení: 16:30 hod.
Zapsala: Markéta Zuzaňáková
Ověřovatel zápisu: Mgr. Helena Jurčíková
Zápis ověřen dne: 12. 1. 2017

Mgr. Helena Jurčíková v.r.
místostarostka obce
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starosta obce
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