OBEC HUSLENKY
Zápis z 57. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne
30. 6. 2017 v kanceláři starosty obce
Přítomni:
Omluveni:
Začátek:
Zapisovatel:
Ověřovatel:
Program:

Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Bc. Martin Schön, Antonín Vozák ml.
Mgr. Jarmila Kopecká
7:00 hod.
Mgr. Helena Jurčíková
Antonín Vozák ml.
dle přípravy

V kanceláři starosty obce starosta obce zahájil zasedání v 7:00 hod. a přivítal přítomné. Program byl schválen bez
připomínek, dle osnovy - přípravy, kterou radní obdrželi v tištěné podobě. Ověřovatelem zápisu byl
určen Antonín Vozák ml.
1. Rozparcelování pozemku parc.č. 6563/11 v k.ú. Huslenky
ZO č. 19 schválilo geodetické rozparcelování pozemku 6563/11 v k.ú. Huslenky. Místostarostka předložila
radě cenovou nabídku geodeta Ing. Trčálka viz příloha č. 1
hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
 termín:
srpen/září 2017
 úkol:
místostarosta obce
Usnesení: RO schvaluje cenovou nabídku geodeta Ing. Trčálka, IČ:05934681, Ústí 12, 75501 Vsetín na
geodetické rozparcelování pozemku parc.č. 6563/11 v k.ú. Huslenky.
2. Prodloužení kanalizace Hrachoveček ke Kovaříkům
ZO č.19 schválilo prodloužení kanalizace Hrachoveček ke Kovaříkům, majitelé č.p. 317 a 331 dodali
souhlas s napojením viz příloha č. 2, které ZO požadovalo. Místostarostka předložila cenovou nabídku na
zpracování DÚR a DSP od Ing. Kašparové viz příloha č. 3.
hlasování: pro 4
proti
zdržel se
 termín:
září 2017
 úkol:
místostarosta obce
Usnesení: RO schvaluje cenovou nabídku projektantky Ing. Kašparové, ČKAIT 1301560, za zpracování
dokumentace ÚR a SP na akci : „Prodloužení veřejné splaškové kanalizace – Hrachoveček – ke
Kovaříkům“
3. Žádost MŠ o souhlas zřizovatele s realizací projektu Šablony MŠ Huslenky
Místostarostka seznámila se žádostí MŠ ohledně souhlasu zřizovatele s realizací projektu zjednodušeného
vykazování pro MŠ a ZŠ – Šablony MŠ Huslenky. Realizace projektu proběhne od 1.9.2017 do 31.8.2019,
viz příloha č. 4.
hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
 termín:
červen 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje projekt Šablony v MŠ, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0/16_022/0007055 v
Mateřské škole Huslenky
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4. Návrh rozpočtových opatření č.2
Místostarostka seznámila s návrhem rozpočtových opatření č. 2, který předložila účetní p. Trlicová, viz
příloha č. 5.
hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
 termín:
červen 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy č.5 zápisu.

5. Dodatek č. 1 ke SOD ze dne 1.9.2016
Dodatek č. 1 řeší vícepráce a méněpráce na stavbě „Silnice II/487:Huslenky, průjezdní úsek – objekty obce
Huslenky“ v úseku - pravá strana od mostu pod Hřebíkem po točnu (km 0,400), doloženo položkovým
rozpočtem, viz příloha č. 6.
hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
 termín:
červen 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze 1.9.2016 mezi obcí Huslenky a KKS s.r.o.,
IČ:42340802, Příluky 386, 76001 Zlín a pověřuje starostu k jeho podpisu.

6. Dodatek č. 2 ke SOD ze dne 1.9.2016
Dodatek č. 2 řeší havarijní stav poškozené dešťové kanalizace v lokalitě u Jednoty a bytovky, viz stanovisko
TDI obce, které je přílohou a součástí Dodatku č.2 - viz příloha č. 7. Při odkrytí povrchu při stavbě chodníků
došlo ke zjištění, že stávající dešť. kanalizace v tomto úseku je poškozena v délce cca 50 m (zlomené
betonové kanal. trouby), což způsobuje při deštích časté zaplavování této lokality. Nutné provést kompletní
vybourání stávající stoky. Jedná se o nepředpokládané VCP, upraveno v Dodatku č. 2 ke SOD, doloženo
položkovým rozpočtem.
hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
 termín:
červenec 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.9.2016 mezi obcí Huslenky a KKS s.r.o.,
IČ:42340802, Příluky 386, 76001 Zlín a pověřuje starostu k jeho podpisu

7. Knihovna Huslenky
Místostarostka seznámila radní s jednáním s p. Haplovou a p. Pelcovou ze Střediska regionálních
knihovnických služeb z Masarykovy veřejné knihovny, týkající se knihovny v Huslenkách. Doporučují ji
vylepšit např. odstranit mříže ze dveří, dát na dveře nápis KNIHOVNA, prodloužit výpůjční dobu, pořídit
nábytek, je možnost z dotací získat PC pro veřejnost apod.
Radní poukazují na to, že v této lokalitě je už několik let staveniště (nejprve kanalizace ČŘB II, teď
rekonstrukce hlavní silnice II/487), čímž je omezena návštěvnost. Po ukončení stavebních prací bude nutno
řešit celkovou situaci v této lokalitě (U Váhy), vč. modernizace knihovny.
Usnesení: RO bere na vědomí informace ohledně knihovny Huslenky
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8. Huslenky – Jasenica
Starosta podal informace o přípravách na akci 35. let družby mezi obcí Huslenky a slovenskou obcí Jasenica.
Výročí se bude slavit v Jasenici dne 29.7.2017 (sobota) za účasti obecních složek (TJ Sokol, hasiči), bude
vypraven autobus.
Usnesení: RO bere na vědomí informace ohledně přípravy 35. výročí družby mezi obcí Huslenky a
slovenskou obcí Jasenica

Ukončení: 8.00 hod.
Zapsala: Mgr. Helena Jurčíková
Ověřovatel zápisu: Antonín Vozák ml.
Zápis ověřen dne: 4.7.2017

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