OBEC HUSLENKY

VÝPIS USNESENÍ
z 24. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 19. 3. 2018 v
obřadní síni obecního úřadu
Přítomno:
Hosté:
Veřejnost:
Místo:
Začátek jednání:
Zapisovatel:

13 členů OZ (viz prezenční listina)
p. Trlicová – účetní OÚ Huslenky
viz prezenční listina
obřadní síň obecního úřadu
17:00 hod.
Ing. Markéta Zuzaňáková

1 - 24/18 ZO Huslenky schvaluje:
1. program zasedání ZO č. 24.
zápis bod č. 2
2. zapisovatelem zápisu Ing. Markétu Zuzaňákovou a ověřovateli zápisu Mgr. Jarmilu Kopeckou a
Janu Václavíkovou.
zápis bod č. 3 a)
3. návrhovou komisi ve složení Mgr. Helena Jurčíková, Tomáš Schildberger a Ing. Josef Václavík.
zápis bod č. 3 b)
4. rozpočet obce Huslenky - příjmy a výdaje na rok 2018.
zápis bod č. 5
příloha č. 1
5. střednědobý rozpočtový výhled na období r. 2018 - 2021.
zápis bod č. 6
příloha č. 2
6. Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2018 dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, na finanční dotaci ve výši 180.000,- Kč, mezi Obcí Huslenky
a TJ Sokol Huslenky, IČ: 49562860 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
zápis bod č. 7 a)
příloha č. 3
7. Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2018 dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, na finanční dotaci ve výši 300.000,-Kč, mezi Obcí Huslenky
a Charitou Nový Hrozenkov, IČ: 48773514, a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
zápis bod č. 7 b)
příloha č. 4
8. Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizace, č. HUSLENKY/2018/1 mezi
Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ: 70238880 a Obcí Huslenky a pověřuje starostu obce
k jejímu podpisu.
zápis bod č. 9
příloha č. 5
9. , v rámci akce Čistá Řeka Bečva, Kanalizace Huslenky II. etapa, realizaci části stoky F-2-3
veřejné splaškové kanalizace v lokalitě Zbeličné, a to v úseku od napojení na stávající stoku F-2
(od šachty F-2-11) po č.p. 775 Huslenky.
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OBEC HUSLENKY
zápis bod č. 12
příloha č. 8

2 - 24/18 ZO Huslenky deleguje:
1. Oldřicha Suralu, starostu obce Huslenky, jako zástupce obce Huslenky na řádnou valnou
hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., která se uskuteční dne 7. 6. 2018.
zápis bod č. 8

3 - 24/18 ZO Huslenky doporučuje:
1. vypracovat projekt rozšíření IS v lokalitě Bařiny (kanalizace, voda a plyn) včetně položkového
rozpočtu a předložit do příštího OZ.
zápis bod č. 11
příloha č. 7

4 - 24/18 ZO Huslenky zamítá:
1. vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 15715/1 v k.ú. Huslenky viz příloha.
zápis bod č. 13
příloha č. 9

5 - 24/18 ZO Huslenky bere na vědomí:
1. zprávu o plnění usnesení ze ZOH č. 23.
zápis bod č. 4
2. informace o navrhované OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídní, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
zápis bod č. 10
příloha č. 6
3. připomínky členů zastupitelstva obce z dnešního zasedání, viz zápis.
zápis bod č. 14
Zapisovatelka:

Ing. Markéta Zuzaňáková

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jarmila Kopecká v. r.
Jana Václavíková v. r.
Nedílnou součástí tohoto Usnesení je i Zápis z jednání OZ č. 24 (zveřejněný na www.huslenky.cz) a
přílohy 1-9 založeny u starosty obce k nahlédnutí.

Mgr. Helena Jurčíková v. r.
místostarostka obce
24. zasedání ZO 19. 3. 2018

Oldřich Surala v. r.
starosta obce
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