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. 81 ze dne 11. července 2018
Přítomni: 5 radních /viz prezenční listina/.
Místo:. kancelář starosty obce
Začátek jednání: 7.00 hod.
Zapisovatel: Mgr. Helena Jurčíková

1 - 81/18 RO Huslenky schvaluje:
1. program zasedání RO č. 81
zápis bod č. 1
2. zpracování Změny č. 1 Územního plánu Huslenky firmou Urbanistické středisko Brno s.r.o.,
IČ: 18824463, Příkop 834/8, 60200 Brno
zápis bod č. 2
3. pachtovní smlouvu mezi Obcí Huslenky a ……………………….. a pověřuje starostu k jejímu
podpisu
zápis bod č. 12
příloha č. 5
4. Smlouvu č: Z_S14_12_8120063472 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce el. enegie a, po kladném vyjádření KHS k projektové dokumentaci
(IS a komunikace na Cihelně), pověřuje starostu k jejímu podpisu
zápis bod č. 13
příloha č. 6

2 - 81/18 RO Huslenky zamítá:
1. žádost o souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému – povolení letu nad obcí Huslenky
zápis bod č. 4
příloha č. 1

3 – 81/18 RO Huslenky bere na vědomí:
1. informace ohledně prodloužení kanalizace v Uherské
zápis bod č. 3
2. informace ohledně oslav 110. výročí železniční tratě Vsetín – Velké Karlovice: dne 1.9.2018
v 7.55 hod pojede ze Vsetína do Velkých Karlovic historický parní vlak, vedený parní
lokomotivou a bude zastavovat ve všech obcích, kde bude připraven krátký program.
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V Huslenkách proběhne vystoupení dětí (country tanec) na vlakové zastávce na Bařinách.
Z Velkých Karlovic vlak pojede zpět v cca 12.00 hod. Ve Vsetíně proběhne výstava železničních
vozidel, pravidelnou linku pojedou moderní motorové vlaky Regio Shark, v mezičasech bude ze
Vsetína do Hovězí či Halenkova jezdit historický motorový vůz M 131.1 tzv. Hurvínek
zápis bod č.5
příloha č. 2
3. informace ohledně cenové nabídky výsadby v prostoru autobusové točny u Váhy od firmy Hastík
a do příští rady požaduje předložení další nabídky
zápis bod č. 6
příloha č. 3
4. informace starosty ohledně přípravy Huslenských slavností 2018, které proběhnou dne 1.9.2018
zápis bod č. 7
5. informace ohledně postupujících prací při rekonstrukci soc. zařízení v ZŠ Huslenky
zápis bod č.8
6. informace o rekonstrukci mostu v údolí Černé
zápis bod č. 9
7. informace o vydání obecního Zpravodaje v srpnu 2018, je třeba podávat příspěvky, uzávěrka je
12.8.2018
zápis bod č. 10
8. návrh na odprodej lesních pozemků dle přílohy č. 4 zápisu a pověřuje lesního hospodáře, aby
nabízené pozemky odborně posoudil a podal zprávu do další rady/zastupitelstva
zápis bod č. 11
příloha č. 4
Zapsala:

Mgr. Helena Jurčíková

Ověřovatel zápisu:

Bc. Antonín Vozák.

Nedílnou součástí tohoto Usnesení je i Zápis z jednání RO č. 81 (zveřejněný na www.huslenky.cz) a
přílohy 1- 6, vše založeno u starosty obce k nahlédnutí.

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