OBEC HUSLENKY
Zápis z 50. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne
27. 2. 2017 v kanceláři starosty obce
Přítomni:
Omluveni:
Začátek:
Zapisovatel:
Program:

Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Antonín Vozák ml.
Mgr. Jarmila Kopecká, Bc. Martin Schön
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. Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice II/487: Huslenky – Objekty obce Huslenky – Technický
dozor investora stavby“
Starosta obce seznámil radní obce s výsledkem výběrového řízení pro zakázku „Silnice II/487: Huslenky –
Objekty obce Huslenky – Technický dozor investora stavby“. Hodnotící komisí pro otevírání obálek byla
vybrána cenová nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH, a to od uchazeče Ing. Karel Trlica, Janová,
IČO: 14590913, viz příloha č. 1.
 hlasování:
pro 3
proti 0
zdržel se 0
 termín:
březen 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje uchazeče Ing. Karel Trlica, Janová, IČO: 14590913, jako technický dozor
investora stavby „Silnice II/487: Huslenky – Objekty obce Huslenky“.
2. Veřejná zakázka malého rozsahu „MŠ Údolí – nátěr střechy“, budova čp. 401 Huslenky
Starosta obce seznámil radní obce s výsledkem výběrového řízení pro zakázku „MŠ Údolí – nátěr střechy“.
Hodnotící komisí pro otevírání obálek byla vybrána cenová nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH, a
to od uchazeče Ing. Václav Urban – LUNGASTAV – STAVBY URBAN, Malá Bystřice, IČO: 71960805,
viz příloha č. 2.
 hlasování:
pro 3
proti 0
zdržel se 0
 termín:
březen 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje uchazeče Ing. Václav Urban – LUNGASTAV – STAVBY URBAN, Malá
Bystřice, IČO: 71960805 pro realizaci akce „MŠ Údolí – nátěr střechy“.
3. Cenová nabídka na projektovou dokumentaci a položkový rozpočet pro akci: „ZŠ Huslenky –
rekonstrukce sociálního zařízení žáků“
Starosta obce seznámil radní obce s cenovou nabídkou na projektovou dokumentaci a položkový rozpočet
pro akci: „ZŠ Huslenky – rekonstrukce sociálního zařízení žáků“ od projektantky Ing. Trlicové, viz příloha
č. 3.
 hlasování:
pro 3
proti 0
zdržel se 0
 termín:
březen 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje cenovou nabídku od projektantky Ing. Trlicové, Janová, IČ: 61602825, na
projektovou dokumentaci a položkový rozpočet pro akci: „ZŠ Huslenky – rekonstrukce sociálního
zařízení žáků“.
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4. Smlouva na zajištění TDI pro akci „Autobusové zastávky v obci Huslenky“
Starosta obce seznámil radní obce s návrhem Smlouvy na zajištění TDI pro akci „Autobusové zastávky v
obci Huslenky“ od projektantky Ing. Trlicové, viz příloha č. 4.
 hlasování:
pro 3
proti 0
zdržel se 0
 termín:
únor/březen 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje Smlouvu na zajištění TDI pro akci „Autobusové zastávky v obci Huslenky“ od
projektantky Ing. Trlicové, Janová, IČ: 61602825, a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
5. Smlouva na zajištění TDI pro akci „Hřbitov v obci Huslenky – zpevněné plochy, veřejné osvětlení“
Starosta obce seznámil radní obce s návrhem Smlouvy na zajištění TDI pro akci „Hřbitov v obci Huslenky –
zpevněné plochy, veřejné osvětlení“ od projektantky Ing. Trlicové, viz příloha č. 5.
 hlasování:
pro 3
proti 0
zdržel se 0
 termín:
únor /březen 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje Smlouvu na zajištění TDI pro akci „Hřbitov v obci Huslenky – zpevněné plochy,
veřejné osvětlení“ od projektantky Ing. Trlicové, Janová, IČ: 61602825, a pověřuje starostu k jejímu
podpisu.
6. 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
1. Český svaz včelařů z.s. ZO Huslenky viz příloha č. 6 – požadavek 8.000,- Kč, rada doporučuje ZO
požadovanou částku schválit
2. Římskokatolická farnost Hovězí viz příloha č. 7 - požadavek 15.000,- Kč, rada doporučuje ZO
požadovanou částku schválit
 hlasování:
pro 3
proti 0
zdržel se 0
 termín:
únor 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO doporučuje ZO v rámci schvalování rozpočtu obce na rok 2017 schválit žádosti o dotace
od žadatelů dle příloh č. 6 a 7.
7. Návrh rozpočtu obce Huslenky na rok 2017
Starosta obce seznámil radní obce s dopracovaným návrhem rozpočtu obce Huslenky na rok 2017. Daný
návrh bude předložen na pracovním zasedání zastupitelstva obce Huslenky dne 27. 2. 2017 od 16.00 hod.
k podrobnému projednání a připomínkování.
 hlasování:
pro 3
proti 0
zdržel se 0
 termín:
únor 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO doporučuje projednat návrh rozpočtu obce Huslenky na rok 2017 na pracovním zasedání
zastupitelstva obce z důvodu jeho podrobného projednání a připomínkování.
8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti - pozemek 15538/2 k.ú. Huslenky
Starosta obce seznámil radní obce se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (ČTI) – budoucí oprávněný z VB, Zlínským
krajem – budoucí povinný z VB, ŘSZK a Obcí Huslenky (stavebník) pro pozemek parc. č. 15538/2 v k.ú.
Huslenky, na kterém bude umístěna veřejná komunikační síť a rozvaděč SIS1. Tato záležitost je řešena kvůli
přeložce sítě elektronických komunikací v rámci akce „Silnice II/487 – Objekty obce Huslenky, viz příloha
č. 8
 hlasování:
pro 3
proti 0
zdržel se 0
 termín:
březen 2017
 úkol:
starosta obce
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Usnesení: RO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi
Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Zlínským krajem, ŘSZK a Obcí Huslenky a pověřuje
starostu obce k jejímu podpisu.
9. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Huslenky
V měsíci březnu 2017 je nutno svolat zasedání zastupitelstva obce, radní navrhují termín středa 15. 3. 2017
od 17:00 hod. v budově OÚ Huslenky.
 hlasování:
pro 3
proti 0
zdržel se 0
 termín:
březen 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje termín zasedání zastupitelstva obce Huslenky ve středu 15. 3. 2017 od 17.00
hodin na OÚ Huslenky.
Ukončení: 16:00 hod.
Zapsala: Markéta Zuzaňáková
Ověřovatel zápisu: Mgr. Helena Jurčíková
Zápis ověřen dne: 1. 3. 2017

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