OBEC HUSLENKY

VÝPIS USNESENÍ
ze zasedání rady obce Huslenky č. 86 ze dne 19. října 2018
Přítomni: 5 radní /viz prezenční listina/
Místo: kancelář starosty
Začátek jednání: 15.00 hod.
Zapisovatel: Mgr. Helena Jurčíková

1 – 86/18 RO Huslenky schvaluje:
1. program zasedání RO č. 86
zápis bod č. 1
2. rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy
zápis bod č. 2
příloha č. 1
3. veřejnoprávní smlouvu dle § 10a zákona č. 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, o poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč, mezi Obcí Huslenky a spolkem
Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., IČ: 27006891, sídlo: Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10
– Hájek a pověřuje starostu k jejímu podpisu
zápis bod č. 3
přílohy č. 2, 3
4. odměny pro občany obce Huslenky za práci pro obec Huslenky v r. 2018 dle přílohy
zápis bod č. 5
příloha č. 5
5. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Českou telekomunikační infrastrukturou
a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, 130 00, IČ: 04084063 a Obcí Huslenky, týkající se
podzemního vedení veřejné komunikační sítě realizované pod označením „VPIC Huslenky III4874, chodník,SO901-908“ na pozemku p.č. 12167/1 v k.ú. Huslenky a pověřuje starostu k jejímu
podpisu
zápis bod č. 7
příloha č. 7

6. objednávku zpracování 15-ti žádostí o změnu územního plánu Huslenky dle přílohy u firmy
Urbanistické Středisko Brno s.r.o., Příkop 8, 602 00, IČ: 18824463
zápis bod č. 8
přílohy č. 8, 9, 10
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7. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.9.2017 mezi obcí Huslenky a firmou
S WHG s.r.o. Ořešská 873, Řeporyje, 155 00, Praha 5, IČ:63321271, který řeší prodloužení
termínu odevzdání díla DUR na IS a komunikaci na pozemku p.č. 6563/11 v k.ú. Huslenky do
31.3.2019 a pověřuje starostu k jeho podpisu
zápis bod č. 9
přílohy č. 11, 12

2 – 86/18 RO Huslenky bere na vědomí:
1. návrh Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.,
Zlínským krajem a Obcí Huslenky, týkající se podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě 16010-035371 VPIC Huslenky, silnice II-487 na p.č. 15538/2 v k.ú.
Huslenky a doporučuje ji zastupitelstvu obce ke schválení
zápis bod č. 4
příloha č. 4

2. návrh Smlouvy o zřízení služebnosti č. IP-12-8021650 Huslenky mezi Obcí Huslenky a
firmou ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ:405 02, zastoupená Arpex Morava s.r.o., týkající se el. přípojky NN na p.č. 15541/1
v k.ú. Huslenky a doporučuje ji zastupitelstvu obce ke schválení
zápis bod č. 6
příloha č. 6
3. informace starosty o aktuálních akcích - prodloužení kanalizace ve Zbeličném, dokončení
rekonstrukce mostu v Černém, realizace chodníku směr Zděchov
zápis bod č. 10

Zapsala:

Mgr. Helena Jurčíková

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Jarmila Kopecká

Nedílnou součástí tohoto Usnesení je i Zápis z jednání RO č. 86 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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