OBEC HUSLENKY
Zápis z 61. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne
25. 9. 2017 v kanceláři starosty obce
Přítomni:
Omluveni:
Začátek:
Zapisovatel:
Ověřovatel:
Program:

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

V kanceláři starosty obce starosta obce zahájil zasedání v 14.15 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. Budova č.p. 197 „Vilka“
Starosta obce seznámil radní obce s návrhy řešení dalšího vývoje obecní budovy Vilka. Nyní Vilka v nájmu
SOH s.r.o. Proběhlo jednání s podnájemníky. Od 1.1.2018 dojde ke změně nájemních smluv, nájemcem by
měla být obec jako u ostatních obecních bytů.
 hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
 termín:
září 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO doporučuje do příští rady předložit dohodu (výpověď) nájemní smlouvy mezi Obcí
Huslenky a firmou Služby Obce Huslenky s.r.o. a připravit podklady pro vyhlášení záměru pronájmu
bytů v č.p. 197 na st.1888 v k.ú. Huslenky.
2. ČŘB II. kontrolní den
Starosta obce seznámil s kontrolním dnem SOMV ohledně akce ČŘB II.,viz příloha č. 1. Na schůzi byli
starostové všech obcí, které stavily kanalizaci v rámci ČŘB II. Kvůli vysoké dotaci je nutno připojit všechny
domy, které mají být na kanalizaci napojeny. Obce musí každému vlastníkovi zaslat úřední dopis a vyzvat ho
k napojení. Chystají se kontroly ze strany odboru životního prostředí a VAKu Vsetín. Dopis občanům byl již
rozeslán, termín pro připojení je stanoven do 15.11.2017. Nepřipojeno je cca 25 domů.
Usnesení: RO bere na vědomí informace ohledně akce Čistá řeka Bečva II. - kanalizace v obci Huslenky a
ohledně připojování jednotlivých domů na tuto kanalizaci.
3. Silnice II/487 – objekty obce Huslenky
Starosta obce seznámil radní s aktuálním stavem stavby rekonstrukce silnice II/487 a objektů obce Huslenky
(chodníky, točna), zápisy z kontrolního dne jsou zasílány pravidelně všem zastupitelům.
Usnesení: RO bere na vědomí informace ohledně Silnice II/487 – objekty obce Huslenky.
4. Žádost o rozvoz obědů
Starosta obce seznámil radní obce s žádostí 8 zájemců o obědy v ZŠ vč. rozvozu, viz příloha č. 2.
 hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
 termín:
září 2017
 úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje rozvoz obědů zájemcům dle žádosti.
5. Odměny pro občany za rok 2017
Starosta předal radním seznam navržených občanů, kteří se aktivně podílejí na chodu obce. Radní mají do
příští rady návrh prostudovat, př. navrhnout další občany.
Usnesení: RO bere na vědomí seznam navržených občanů na odměnu za práci pro obec za r. 2017.
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6. Uzavření obecního úřadu 29.9.2017
Starosta radním oznámil, že v pátek dne 29.9.2017 bude Obecní úřad Huslenky uzavřen. V nutných
případech bude na telefonu 721 121 188. Zveřejněno na www.stránkách i v rozhlase.
Usnesení: RO bere na vědomí uzavření Obecního úřadu Huslenky v pátek dne 29.9.2017.
7. Parlamentní volby 2017
Starosta obce seznámil radní s informacemi ohledně voleb. Budou dva okrsky (na obecním úřadu a v ZŠ
Huslenky), dvě volební komise, 25.9.2017 mají jejich členové na obci schůzku. Volby proběhnou 20.10. a
21.10.2017.
Usnesení: RO bere na vědomí informace o parlamentních volbách 2017.
8. Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Huslenky a Domovem Jitka o.p.s.
Místostarostka obce seznámila radní obce s návrhem veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Huslenky a
Domovem Jitka o.p.s. na finanční dotaci ve výši 4.000,-Kč, viz příloha č. 3 (žádost byla schválena na radě č.
60).
 hlasování:
pro 4
proti 0
zdržel se 0
 termín:
září 2017
 úkol:
místostarosta obce
Usnesení: RO schvaluje veřejnoprávní smlouvu dle § 10a zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, mezi Obcí Huslenky a Domovem Jitka o.p.s. a pověřuje starostu
k jejímu podpisu.

Ukončení: 15.20 hod.
Zapsala: Mgr. Helena Jurčíková
Ověřovatel zápisu: Antonín Vozák ml.
Zápis ověřen dne: 27.9.2017

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