OBEC HUSLENKY
Zápis ze 49. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne
22. 2. 2017 v kanceláři starosty obce
Přítomni:
Hosté:
Začátek:
Zapisovatel:
Program:

Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká, Antonín Vozák ml., Bc.
Martin Schön
p. Zbyněk Januš - TJ Sokol Huslenky, p. Marie Trlicová – účetní OÚ Huslenky
15.30 hod.
Markéta Zuzaňáková
dle přípravy

V kanceláři starosty obce starosta obce zahájil zasedání v 15:30 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. Žádosti o dotace z obecního rozpočtu na rok 2017
Starosta obce seznámil radní se žádostmi o dotaci z obecního rozpočtu od jednotlivých žadatelů na rok 2017.
Konkrétně se jedná o:
1. Organizace CHPH v Halenkově viz příloha č. 1 – p. Koňařík, požadavek 3.000,- Kč, rada doporučuje
ZO schválit 1.000,- Kč
2. STRAM viz příloha č. 2 - výročí 25 let, nové CD, požadavek 5.000,- Kč, rada doporučuje ZO
požadovanou částku schválit
3. ČČK Huslenky viz příloha č. 3 - požadavek 8.000,- Kč, rada doporučuje ZO požadovanou částku
schválit
4. Myslivecký spolek Kátlina Huslenky viz příloha č. 4 - požadavek 12.000,- Kč, rada doporučuje ZO
schválit 10.000,- Kč
5. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR viz příloha č. 5, požadavek 2.000,- Kč, rada
doporučuje ZO požadovanou částku schválit
6. Pavel Holec viz příloha č. 6 - sportovní činnost, požadavek 15.000,- Kč, rada doporučuje ZO
požadovanou částku schválit
7. Základní škola Halenkov viz příloha č. 7, požadavek 3.000,-Kč, rada doporučuje ZO požadovanou
částku schválit
8. HSK Huslenky viz příloha č. 8 - malá kopaná, požadavek 6.000,- Kč, rada doporučuje ZO požadovanou
částku schválit
9. Sdružení pro rozvoj Soláně viz příloha č. 9, požadavek není definován, rada doporučuje ZO schválit
částku 1.000,- Kč
10. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Huslenky viz příloha č. 10, požadavek 25.000,- Kč,
rada doporučuje ZO požadovanou částku schválit
11. AVZO TSČ ČR, z.s. Huslenky viz příloha č. 11, požadavek 5.000,- Kč, rada doporučuje ZO
požadovanou částku schválit
12. AVZO TSČ ČR, z.s, sportovní oděvy viz příloha č. 12, požadavek 3.000,- Kč, rada doporučuje ZO
požadovanou částku schválit
13. ZO ČSOP Nový Jičín viz příloha č. 13 - záchranná stanice volně žijící živočichové, požadavek 3.000,Kč, rada nedoporučuje ZO požadovanou částku schválit
14. Svaz neslyšících a nedoslýchavých Vsetín viz příloha č. 14, požadavek 1.000,- Kč, rada doporučuje ZO
požadovanou částku schválit
15. Centrum pro zdravotně postižené ZK, viz příloha č. 15, bez požadavku, rada nedoporučuje ZO
požadavek schválit
16. Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov, viz příloha č. 16, požadavek 355.000,- Kč, rada doporučuje
ZO schválit částku 295.000,- Kč
V čase 16:00 hod. přišel host p. Zbyněk Januš - TJ Sokol Huslenky.
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V čase 16:22 hod. odešel host p. Zbyněk Januš - TJ Sokol Huslenky.
17. TJ Sokol Huslenky, viz příloha č. 17, požadavek 200.000,- Kč, rada doporučuje ZO požadovanou
částku schválit
18. MŠ Huslenky, návrh rozpočtu neinvestičních nákladů na r. 2017, viz příloha č. 18, požadavek 630.000,Kč, rada doporučuje ZO požadovanou částku schválit
19. ZŠ Huslenky, návrh rozpočtu neinvestičních nákladů na r. 2017, viz příloha č. 19, požadavek 870.000,Kč, rada doporučuje ZO požadovanou částku schválit
20. Valašský král MTB 2017 viz příloha č. 20, požadavek 10.000,- Kč, rada doporučuje ZO požadovanou
částku schválit
21. Oddíl lukostřelby SKP Vsetín viz příloha č. 21 - 2 členové z Huslenek, požadavek 3.000,- Kč, rada
doporučuje ZO schválit částku 1.000,- Kč
22. Orel Halenkov – Huslenky viz příloha č. 22, požadavek 10.000,- Kč, rada doporučuje ZO požadovanou
částku schválit
23. Bělíček Miroslav - šachy v MŠ viz příloha č. 23, požadavek 2.000,- Kč, rada doporučuje ZO
požadovanou částku schválit
24. Sbor dobrovolných hasičů Huslenky viz příloha č. 24 – návrh 130.000,- Kč, rada doporučuje ZO
požadovanou částku schválit
Usnesení:
 hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
 termín:
únor 2017
 úkol:
starosta obce
a) RO doporučuje ZO v rámci schvalování rozpočtu obce na rok 2017 schválit žádosti o dotace od
žadatelů dle příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23 a to ve finančních
částkách dle zápisu u jednotlivých žádostí.
 hlasování:
pro 0
proti 5
zdržel se 0
 termín:
únor 2017
 úkol:
starosta obce
b) RO nedoporučuje ZO v rámci schvalování rozpočtu obce na rok 2017 schválit žádosti o dotace od
žadatelů dle příloh č. 13 a 15.
 hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
 termín:
únor 2017
 úkol:
starosta obce
c) RO doporučuje ZO v rámci schvalování rozpočtu obce na rok 2017 schválit navržený rozpočet od
žadatelů MŠ Huslenky, ZŠ Huslenky a SDH Huslenky dle příloh č. 18, 19 a 24.
V čase 16:40 hod. přišel host p. Marie Trlicová – účetní OÚ Huslenky.
2. Návrhu rozpočtu na rok 2017 – příjmy a výdaje
Účetní obce seznámila radní obce s návrhem rozpočtu na rok 2017 – příjmy a výdaje, viz příloha č. 25.
Usnesení: RO bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2017 – příjmy a výdaje.
3. Inventarizační zpráva za rok 2016
Starosta obce seznámil radní obce s inventarizační zprávou za rok 2016. V souladu s ustanovením zákona
č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., českými účetními standarty a vyhláškou
č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena
inventura veškerého majetku a závazků ke dni 31. 12. 2016.
 hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
 termín:
únor 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2016.
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4. Pohledávka za dlužníkem Condecta s.r.o.
Jde o pohledávku z r. 2009 z nájemní smlouvy, viz příloha č. 26. Ústřední inventarizační komise navrhuje
vyřadit z Rozvahy pohledávku SU 311, AU 0340 za dlužníkem společnost Condekta s.r.o., Hovězí 132,
75601, IČ 27840514 ve výši 19 602 Kč, z roku 2009, která je plně dooprávkována -SU 192, AU 0240. Po
vyřazení vést tuto pohledávku dále v Podrozvaze na SU 905 – vyřazené pohledávky.
 hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
 termín:
únor 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje návrh ústřední inventarizační komise o vyřazení pohledávky za dlužníkem
společnost Condekta s.r.o., Hovězí 132, 75601, IČ 27840514 ve výši 19 602 Kč z roku 2009 z Rozvahy
SU 311 do Podrozvahy SU 905.
V čase 17:02 hod. odešel host p. Marie Trlicová – účetní OÚ Huslenky.
5. Smlouva o právu umístit a provést stavbu vodovodní přípojky na obecním pozemku
Starosta obce seznámil radní obce se Smlouvou o právu umístit a provést stavbu mezi Obcí Huslenky a p.
Kopeckou, Halenkov, viz příloha č. 27. Obec Huslenky je vlastníkem komunikace parc. č. 16235
(komunikace Bratřejůvka) v k.ú. Huslenky a p. Kopecká žádá o povolení přes tuto komunikaci realizovat
vodovodní přípojku k novostavbě RD.
 hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
 termín:
únor 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje Smlouvu o právu umístit a provést stavbu vodovodní přípojky na pozemku p.č.
16235 v k.ú. Huslenky mezi Obcí Huslenky a p. Kopeckou a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
6. Návrh Smlouvy o dílo č. 012017HBp mezi Obcí Huslenky a H&B port, s.r.o.
Starosta obce seznámil radní obce s návrhem Smlouvy o dílo č. 012017HBp mezi Obcí Huslenky a H&B
port, s.r.o. pro stavbu „Chodník podél silnice III/4874 v k.ú. Huslenky“, viz příloha č. 28. Smlouva zahrnuje
zajištění veřejné zakázky na stavební práce a v případě, že obci bude ze strany SFDI schválena a poskytnuta
dotace, také zajistí administraci realizace projektu výše uvedené stavby.
 hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
 termín:
únor 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje Smlouvu o dílo č. 012017HBp mezi obcí Huslenky a H§B port, s.r.o. a pověřuje
starostu obce k jejímu podpisu.
7. Nabídka - Obec Huslenky „V křížovkách“
Starosta obce seznámil radní obce s nabídkou propagační brožury - Obec Huslenky „V křížovkách“, viz
příloha č. 29.
 hlasování:
pro 0
proti 5
zdržel se 0
 termín:
únor 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO zamítá nabídku - Obec Huslenky „V křížovkách“.
8. Nabídka „Reflexní pásky“
Starosta obce seznámil radní obce s nabídkou reflexních pásků s tištěným logem obce Huslenky, viz příloha
č. 30.
 hlasování:
pro 0
proti 5
zdržel se 0
 termín:
únor 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO zamítá nabídku „Reflexní pásky“ od BL Graphic Studio.
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9. Záměr České pošty s.p. – projekt Pošta Partner
Starosta obce seznámil radní obce s dopisem ohledně záměru České pošty s.p. viz příloha č. 31. Jedná se o
změnu formy poštovní obsluhy v rámci projektu Pošta Partner.
 termín:
únor 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO bere na vědomí informace v zaslaném dopisu ohledně záměru České pošty s.p. v rámci
projektu Pošta Partner a rezolutně odmítá projekt Pošta Partner.
10. Investiční akce „Silnice II/487: Huslenky, průjezdní úsek“ – pracovní schůzka ze dne 14. 2. 2017
Starosta obce seznámil radní obce s informacemi o průběhu prací u začínající investiční akce „Silnice II/487:
Huslenky, průjezdní úsek“ a pracovní schůzce, která v souvislosti s tím proběhla dne 14. 2. 2017 za účasti
ŘSZK, KKS, ČSAD, MěÚ Vsetín, obce Huslenky, KOVED, ČD, prezentace viz příloha č. 32.
 termín:
únor 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO bere na vědomí informace o průběhu prací u investiční akce „Silnice II/487: Huslenky,
průjezdní úsek“ a pracovní schůzce ze dne 14. 2. 2017.
11. Pronájem areálu Celnice
Starosta obce seznámil radní obce s vyjádřením vybraného uchazeče č. 1 – p. Petra Fuchsíka, k zaslaným
podmínkám, které jsou požadovány ZO (řešeno na ZO č. 17), viz příloha č. 33. Pan Fuchsík s navrhovanými
podmínkami a požadavky ZO souhlasí a požaduje vypracování návrhu nájemní smlouvy.
 termín:
březen/duben 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO bere na vědomí informace o dalším postupu řešení záležitosti ohledně pronájmu areálu
Celnice.
12. Roční závěrka hospodaření Základní školy Huslenky za rok 2016
Starosta obce seznámil radní obce s Roční závěrkou hospodaření Základní školy Huslenky za rok 2016.
 hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
 termín:
únor 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace ZŠ Huslenky, Huslenky 290, 756 02
sestavenou k 31. 12. 2016 (Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Příloha a Výroční zpráva a inventarizační
zprávu ZŠ).
13. Návrh přerozdělení hospodářského výsledku – ZŠ Huslenky
Starosta obce seznámil radní obce s návrhem na přerozdělení hospodářského výsledku ZŠ Huslenky, viz
příloha č. 34. Jedná se o ztrátu za rok 2016 ve výši 168.527,15,- Kč. Zůstatek v RF k 31. 12. 2016 činí
162.094,82,- Kč. Rozdíl v částkách ve výši - 6.423,33,-Kč bude ponechán na účtu 432 – Nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta. V případě zlepšeného HV za rok 2017 bude ztráta pokryta.
 hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
 termín:
únor 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje návrh na přerozdělení hospodářského výsledku – ZŠ Huslenky.
14. Roční závěrka hospodaření Mateřské školy Huslenky za rok 2016
Starosta obce seznámil radní obce s Roční závěrkou hospodaření Mateřské školy Huslenky za rok 2016.
 hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
 termín:
únor 2017
 úkol:
starosta obce
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Usnesení: RO schvaluje závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace MŠ Huslenky, Huslenky 587, 756
02 sestavenou k 31. 12. 2016 (Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Příloha a Výroční zpráva a inventarizační
zprávu MŠ).
15. Návrh na rozdělení zisku do fondů MŠ Huslenky
Starosta obce seznámil radní obce s návrhem na rozdělení zisku do fondů MŠ Huslenky, viz příloha č. 35.
Konkrétně tedy:
a) Fond odměn
20.000,-Kč
b) Fond rezervní
17.399,81,- Kč
Celkem:
37.399,81,- Kč
 hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
 termín:
únor 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje návrh na rozdělení zisku do fondu odměn a do rezervního fondu MŠ Huslenky.
16. Nainstalování VO - lokalita Bařiny
Starosta obce seznámil radní se žádostí občanů ohledně znovuobnovení VO na Bařinách, které bylo
zdemontováno viz příloha č. 36. Rada vytkla starostovi, že VO bylo zdemontováno, aniž by si ověřil názor
občanů, VO má sloužit veřejnosti. Rada požaduje v co nejkratší době VO znovu naistalovat.
 hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
 termín:
únor 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje opětovné nainstalování zdemontovaného VO na Bařinách.
17. Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě
Místostarostka seznámila radní obce s Dodatkem č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 25. 9. 2009 mezi Obcí
Huslenky a p. Černotovou, který řeší upřesnění předmětu nájmu a zejm. úpravu nájemného z důvodu
přerušení podnikatelské činnosti p. Černotové, viz příloha č. 37.
 hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
 termín:
únor 2017
 úkol:
místostarosta obce
Usnesení: RO schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 25. 9. 2009 mezi Obcí Huslenky a p.
Černotovou a pověřuje starostu jeho podpisu.
18. Veřejná zakázka malého rozsahu „Autobusové zastávky v obci Huslenky – zpevněné plochy“
Starosta obce seznámil radní obce s výsledky otevírání obálek a vybíráním nejvhodnějšího dodavatele na
stavbu: „Autobusové zastávky v obci Huslenky – zpevněné plochy“. Komise pro otevírání obálek rozhodla o
výběru uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou, kterou předložila firma Vlastimil Stupka s.r.o., Nový
Hrozenkov, viz příloha č. 38.
 hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
 termín:
únor 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje firmu Vlastimil Stupka s.r.o., Nový Hrozenkov 832, 756 04 Nový Hrozenkov pro
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Autobusové zastávky v obci Huslenky – zpevněné plochy“.
19. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Huslenky za rok 2016
Starosta obce seznámil radní obce se zprávou o bezpečnostní situaci v obci Huslenky za rok 2016 od Policie
ČR, obvodní oddělení Karolinka, viz příloha č. 39.
 termín:
únor 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v obci Huslenky za rok 2016.
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20. Hodina Země 2017
Starosta obce seznámil radní obce se informacemi ohledně Hodiny Země 2017, která byla vyhlášena na den
25. března 2017, viz příloha č. 40.
 hlasování:
pro 0
proti 5
zdržel se 0
 termín:
únor 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO zamítá účast na akci Hodina Země 2017.
21. Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby
Starosta obce seznámil radní obce s Dohodou o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění
stavby, viz příloha č. 41, mezi Obcí Huslenky a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (ČTI),
kterou obec na ČTI převádí práva a povinnosti týkající se umístění přeložky sdělovacích kabelů v rámci akce
silnice II/487.
 hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
 termín:
únor 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje Dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby
mezi Obcí Huslenky a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a pověřuje starostu obce
k jejímu podpisu.
22. Smlouva o dílo mezi Obcí Huslenky a Vlastimilem Stupkou s.r.o.
Starosta obce seznámil radní obce s návrhem Smlouvy o dílo mezi Obcí Huslenky a firmou Vlastimil Stupka
s.r.o. na realizaci stavby „Hřbitov v obci Huslenky zpevněné plochy, veřejné osvětlení“, viz příloha č. 42.
 hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
 termín:
únor 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Huslenky a firmou Vlastimil Stupka s.r.o. na realizaci
stavby „Hřbitov v obci Huslenky zpevněné plochy, veřejné osvětlení“ a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu.
Ukončení: 18:40 hod.
Zapsala: Markéta Zuzaňáková
Ověřovatel zápisu: Mgr. Helena Jurčíková
Zápis ověřen dne: 27. 2. 2017

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