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. 84 ze dne 13. září 2018
Přítomni: 4 radní /viz prezenční listina/
Omluven: 1
Místo:. kancelář starosty obce
Začátek jednání: 15.00 hod.
Zapisovatel: Mgr. Helena Jurčíková

1 – 84/18 RO Huslenky schvaluje:
1. program zasedání RO č. 84
zápis bod č. 1
2. Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2018/00184 mezi Obcí
Huslenky a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 –
Žižkov, IČO:04084063 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
zápis bod č. 2
příloha č. 1
3. Smlouvu o dílo č. 2687/2018 mezi Obcí Huslenky a OPEN RE-ECO s.r.o., Vsetín, Jiráskova 701,
75501, IČ:27796477 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
zápis bod č. 3
příloha č. 2
4. Smlouvu o zajištění technického dozoru mezi Obcí Huslenky a Ing. Trlicovou, Janová, IČ:
61602825, a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
zápis bod č.4
příloha č.3
5. Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 (NN) číslo: 18_SOBS01_4121415890 mezi Obcí Huslenky a
ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035, a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
zápis bod č.5
příloha č.4
6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 31.12.2017, uzavřený mezi Obcí Huslenky a
………………………………….. a pověřuje starostu k jeho podpisu.
zápis bod č.6
příloha č.5
7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 31.12.2017, uzavřený mezi Obcí Huslenky a
……………………………………… a pověřuje starostu k jeho podpisu.
zápis bod č.7
příloha č.6
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8. kvůli zvýšení bezpečnosti u ZŠ Huslenky, ve směru od Vsetína umístění dopravní značky „pozor
děti“ se žlutým okrajem, ve směru od Vel. Karlovic přidat ke stávající dopravní značce „přechod
pro chodce“ žlutý zvýrazňující okraj.
zápis bod č.11
9. proplacení provozních nákladů za rok 2017 za spotřebu elektrické energie - kamera a teploměr na
RD č.p. 448 Huslenky
zápis bod č.12
příloha č.9
10. návrh na vyřazení majetku DDHM 028, POE 1, POE 2, 018 dle příloh.
zápis bod č.14
příloha č.10
11. Nájemní smlouvu – nájem části nemovité věci č. SML/0791/18 mezi Obcí Huslenky a
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ:7093460, a pověřuje starostu
k jejímu podpisu.
zápis bod č.15
příloha č.11

2 – 84/18 RO Huslenky bere na vědomí:
1. poděkování za poskytnutí investiční dotace od Římskokatolické farnosti Halenkov
zápis bod č. 8
příloha č. 7
2. Žádost o finanční podporu projektu „Společně pro novou internu“ a pověřuje starostu, aby
záležitost projednal na schůzi sdružení obcí Valašsko – Horní Vsacko
zápis bod č. 9
příloha č. 8
3. informace o porušení zákona o odpadech ze strany
…………………………………………………………………………… v lokalitě Žárec a na
základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Vsetín a Obcí Huslenky dne 25.11.2004,
předává věc, z hlediska přestupkového řízení, Městskému úřadu Vsetín, odboru životního
prostředí.
zápis bod č. 10
4. návrh TJ na zbudování tenisových kurtů a pověřuje starostu k prověření lokality, kde jsou kurty
navrhovány, z hlediska přístupnosti stavební techniky při jejich případné stavbě.
zápis bod č.16
příloha č. 12
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3 – 84/18 RO Huslenky zamítá:
1. nabídku poznávacích omalovánek Region Vsetínsko
zápis bod č.13

Zapsala:

Mgr. Helena Jurčíková

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Jarmila Kopecká

Nedílnou součástí tohoto Usnesení je i Zápis z jednání RO č. 84 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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