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. 83 ze dne 16. srpna 2018
Přítomni: 4 radní /viz prezenční listina/
Omluven: 1
Místo:. kancelář starosty obce
Začátek jednání: 7.00 hod.
Zapisovatel: Mgr. Helena Jurčíková

1 - 83/18 RO Huslenky schvaluje:
1. program zasedání RO č. 83
zápis bod č. 1
2. v návaznosti na usnesení zastupitelstva obce Huslenky č. 25 č.usn. 1-25/18 bod 9., Smlouvu o dílo
na akci „Chodník podél silnice III/4874 v k.ú. Huslenky“ mezi Obcí Huslenky a KKS s.r.o.,
IČ: 42340802, Příluky 386, 760 01 Zlín a pověřuje starostu k jejímu podpisu
zápis bod č. 2
3. Smlouvu o nájmu pozemku VS 6338004218 mezi Obcí Huslenky a Správou železniční dopravní
cesty, IČ:70994234, Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00 a pověřuje starostu k jejímu
podpisu
zápis bod č.5
příloha č.3
4. zhotovitelem stavby „Huslenky kanalizace Zbeličné“ firmu OPEN RE-ECO s.r.o., IČ:27796477,
Jiráskova 701, 75501, Vsetín a pověřuje starostu k předložení návrhu smlouvy o dílo
zápis bod č.8
příloha č.6
5. zpracování projektů domovních kanalizačních přípojek a vyřízení jejich povolení na příslušném
stavebním úřadě na náklady obce Huslenky pro RD, které by se měly připojit na kanalizaci
s názvem „Huslenky kanalizace Zbeličné“, která se bude realizovat v měsících 9-11/ 2018
zápis bod č. 9
6. zajištění občerstvení na akci „Ekumenická neděle“ dne 7.10.2018
zápis bod č.11
příloha č.8
7. nabídku zahradnictví a květinářství Jan Čech, IČ:60038365, Kelč na výsadbu točny a pásu před
cukrárnou a úpravu lokality „U Váhy“ na parkoviště firmou OPEN RE-ECO s.r.o. IČ:27796477,
Jiráskova 701, 75501, Vsetín
zápis bod č.12
příloha č.9
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2 – 83/18 RO Huslenky bere na vědomí:
1. informace ohledně žaloby o stanovení hranice pozemků podle § 1028 občanského zákoníku
zápis bod č. 3
příloha č. 1
2. informace ohledně dodávky vody a faktury č. 201841 vystavené provozovatelem Celnice a
doporučuje firmě SOH s.r.o. požadovat adekvátní doklady prokazující nákup pitné vody a
ohledně proplacení slevy za ubytování provozovatele Celnice odkázat na podání žádosti o
proplacení slevy do rady obce Huslenky
zápis bod č. 4
příloha č. 2
3. informace ohledně nabídky „Dotace na využití dešťové vody v obcích“ od Regionální poradenské
agentury s.r.o. Brno
zápis bod č. 7
příloha č. 5
4. žádost nájemníka č.p. 197 Huslenky a věc odročuje do další rady
zápis bod č.10
příloha č. 7
5. Dohodu o společném postupu přípravy a realizaci stavby „Silnice II/487:Hovězí – Huslenky“
č. SML/0686/18 a předává ji k projednání do zastupitelstva obce Huslenky
zápis bod č.13
příloha č. 10
6. nabídku služby „Hlášení rozhlasu“ od firmy URBITECH s.r.o.
zápis bod č.15
příloha č. 12

3 – 83/18 RO Huslenky doporučuje:

1. zastupitelstvu obce Huslenky odprodat část pozemku p.č. 15541/1, tj. díl „a“ a díl „b“, o celkové
vým. cca 114 m2 za 1,-Kč/1 m2 ………………………… a vykoupit část pozemku p.č. 12571/1,
o vým. cca 148 m2, na kterém se nachází místní komunikace, opěrná zeď a šachta obecní dešťové
kanalizace za cenu 1,-Kč/1m2
zápis bod č.6
příloha č. 4
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2. zastupitelstvu obce Huslenky vyhlášení záměru prodeje:
a) části pozemku p.č. 16041/2 v k.ú. Huslenky, o vým. cca 2 m2
b) části pozemku p.č. 15637/15 v k.ú. Huslenky, o vým. cca 6 m2
zápis bod č.14
příloha č. 11

Zapsala:

Mgr. Helena Jurčíková

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Jarmila Kopecká

Nedílnou součástí tohoto Usnesení je i Zápis z jednání RO č. 83 a přílohy 1- 12, 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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