OBEC HUSLENKY

VÝPIS USNESENÍ
ze zasedání rady obce Huslenky č. 85 ze dne 5. října 2018
Přítomni: 5 radní /viz prezenční listina/
Místo: salonek hospoda u Pokorných
Začátek jednání: 14.00 hod.
Zapisovatel: Mgr. Helena Jurčíková

1 – 85/18 RO Huslenky schvaluje:
1. program zasedání RO č. 85
zápis bod č. 1
2. a) znovu v novém zastupitelstvu obce Huslenky projednat realizaci plánované výstavby IS a
komunikace pro plánovaných 6 RD na pozemku p.č. 6563/11 v k.ú. Huslenky (Cihelna) a to
vzhledem ke stanovisku odboru životního prostředí (OŽP) MěÚ Vsetín, odbor ochrany ovzduší,
ohledně blízkosti zemědělského družstva jako nevyjmenovaného zdroje znečištění ovzduší v této
lokalitě (v ZO projednat po dodání ÚR na IS a komunikaci v této lokalitě, jehož součástí je i
oficiální stanovisko OŽP)
zápis bod č. 2
příloha č. 1
b) žádost o pozastavení plnění ze strany ČEZ Distribuce z již uzavřené smlouvy č:
Z_S14_12_8120063472 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce el. energie ze dne 1.10. 2018, týkající se přeložky el. sloupu NN na Cihelně
zápis bod č. 2
přílohy č. 2, č.3, č.4
3. Smlouvu o dílo na zpracování lesního hospodářského plánu pro lesní majetek obce Huslenky mezi
obcí Huslenky a Ing. Pavlem Viačkou, IČ: 6591121, Vsetín a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
zápis bod č. 6
příloha č. 8

2 – 85/18 RO Huslenky souhlasí:
1. se změnou zápisu právnické osoby „Mateřská škola Huslenky, okres Vsetín“ v rejstříku škol
a školských zařízení, která řeší snížení kapacity nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské
školy z 60-ti na 50 s účinností od 1.11.2018
zápis bod č. 7
příloha č. 9
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3 – 85/18 RO Huslenky revokuje:
1. usnesení rady č.84 č.usn.:1-84/18 bod 5. (zápis z rady č. 84 bod 5.) ze dne 13.9. 2018, týkající
se schválení Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 (NN) číslo: 18_SOBS01_4121415890
zápis bod č. 3
přílohy č. 5, č. 6

4 – 85/18 RO Huslenky bere na vědomí:
1. informace ohledně odměn občanům za práci pro obec v r. 2018
zápis bod č. 4
2. prověření přístupu těžké techniky na hřiště Huslenky při eventuální budoucí stavbě tenisových
kurtů
zápis bod č. 5
příloha č. 7
3. informace o příjmech a výdajích obecního rozpočtu v období od 1.1.2018 do 31.8.2018 a o
aktuálních akcích (most v Černém, prodloužení kanalizace ve Zbeličném).
zápis bod č. 8
příloha č. 10

Zapsala:

Mgr. Helena Jurčíková

Ověřovatel zápisu:

Bc. Antonín Vozák

Nedílnou součástí tohoto Usnesení je i Zápis z jednání RO č. 85 a přílohy 1- 10, 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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