OBEC HUSLENKY

Níže uveřejněné údaje jsou zveřejněny v upravené verzi z důvodu ochrany osobních údajů
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochraně osobních údajů
(GDPR)

VÝPIS USNESENÍ
ze zasedání rady obce Huslenky č. 80 ze dne 25. června 2018
Přítomni: 4 radní /viz prezenční listina/.
Místo:. kancelář starosty obce
Začátek jednání: 7.00 hod.
Zapisovatel: Mgr. Helena Jurčíková

1 - 80/18 RO Huslenky schvaluje:
1. program zasedání RO č. 80
zápis bod č. 1
2. Smlouvu o dílo č. 042/KBEW/18 mezi obcí Huslenky a STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5,
IČ: 60838744, týkající se díla rekonstrukce mostu přes potok Černý, a pověřuje starostu k jejímu podpisu

zápis bod č. 2
3. mimořádný příspěvek na projekt MAP II (MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko II) Místní akční
skupině Valašsko – Horní Vsacko, Hovězí 74, 75601, IČ:28559908, ve výši 16.337,-Kč
zápis bod č. 5
příloha č. 3
4. poplatek TJ Sokolu Huslenky za využívání víceúčelové hřiště na rok 2018 ve výši 13.500,- Kč
zápis bod č. 10
5. geodetické výškopisné a polohopisné zaměření MK Do Zabité v celé její délce s tím, že podklady
budou předány projektantům komunikací, aby předložili návrh, kolik m2 by měla komunikace
podle platných norem splňovat a jakou část, na základě toho, by obec musela odkoupit od
soukromých majitelů, aby tato MK platné normy splňovala
zápis bod č. 12

2 - 80/18 RO Huslenky zamítá:
1. realizaci oplocení areálu Celnice Kychová
zápis bod č. 4

2. umístění dopravní značky 30 km/h na MK Do Zabité
zápis bod č. 12
příloha č.6

3 – 80/18 RO Huslenky bere na vědomí:
1. informace ohledně zrušení první výzvy k podání přihlášek WiFi4EU (wifilavičky).
zápis bod č. 6
příloha č. 4
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2. informace ohledně akcí, které proběhnou dne 1.9.2018:
a) 110. výročí železniční trati Vsetín – Velké Karlovice, kdy dopoledne 1.9.2018 pojede ve
směru od Vsetína (odjezd v cca 8.00 hod) do Karlovic historický vlak, se zastávkami a
krátkými programy v jednotlivých obcích
b) tradiční akce Huslenské slavnosti, které budou probíhat od 14.00 hodin v areálu Rybníček,
program je na webu obce, součástí slavností bude také 70. výročí Mysliveckého spolku
Huslenky
zápis bod č.7
3. informace ohledně rekonstrukce soc. zařízení v ZŠ Huslenky
zápis bod č. 8
4. informace o kolaudaci akce „Silnice II/487 Huslenky – objekty obce Huslenky“
zápis bod č. 9
5. návrh smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě a pověřuje místostarostku k doložení dalších
informací k dalšímu projednání
zápis bod č. 11
6.rada bere na vědomí informace o aktuálním stavu komunikace MK Do Zabité a dalších
požadavcích ze strany ……………………
zápis bod č. 12

4 - 80/18 RO Huslenky pověřuje:
1. místostarostu k zaslání podnětu na Lesy ČR ohledně poničeného splávku na potoku Kychová,
lokalita Kadúbek
zápis bod č. 12

5 - 80/18 RO Huslenky doporučuje:
1. projednat prodloužení kanalizace v Uherské v zastupitelstvu obce Huslenky
zápis bod č. 3
Zapsala:

Mgr. Helena Jurčíková

Ověřovatel zápisu:

Antonín Vozák ml.

Nedílnou součástí tohoto Usnesení je i Zápis z jednání RO č. 80 (zveřejněný na www.huslenky.cz) a
přílohy 1- 7, vše založeno u starosty obce k nahlédnutí

Mgr. Helena Jurčíková
místostarostka

80. zasedání RO 25. 6. 2018

Oldřich Surala v.r.
starosta obce
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