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. 2 ze dne 4.12. 2018
Přítomni: 5 radní /viz prezenční listina/
Místo: kancelář starosty obce
Začátek jednání: 15:30 hod.
Zapisovatel: Lucie Strbačková, DiS.

1 – 2/18 RO Huslenky schvaluje:
1. Program zasedání RO č. 2.
zápis bod č. 1
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2687/2018 mezi obcí Huslenky a zhotovitelem OPEN REECO.s.r.o. Vsetín, Huslenky kanalizace Zbeličné.
zápis bod č. 2
příloha č. 2
3. Zajištění svozu občanů na půlnoční mši z lokality Kýchová a Černé (2 autobusy)
zápis bod č. 7
4. Svolání veřejného zasedání ZO ve čtvrtek 13.12. 2018.
zápis bod č. 8
5. Návrh na vyřazení DDHM 028.
zápis bod č. 11
příloha č. 7
6. a) Zadávací dokumentaci, Obchodní podmínky, Výzvu k podání nabídky, Technické specifikace
dodávky na zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávaní
veřejných zakázek, v platném znění pro projekt: „Pořízení zahradní a komunální techniky“
b) Hodnotící komisi pro projekt „Pořízení zahradní a komunální techniky“ ve složení:
předseda:
Mgr. Miroslava Pilařová
náhradníci: Petra Sívková
členové:
Bc. Antonín Vozák
Ing. Štěpán Zvěřina
Jakub Janůš
Jaroslav Hrňa
c) oslovení 4 firem pro projekt „Pořízení zahradní a komunální techniky“
IČ: 25821270, 41693426, 26230381, 18188281
zápis bod č. 12
příloha č. 8
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2 – 2/18 RO Huslenky souhlasí:
1. S peněžitým darem ………………. ve výši 3.000 Kč pro MŠ Huslenky.
zápis bod č. 4
příloha č. 4

3 – 2/18 RO Huslenky bere na vědomí:
1. Informace o pytlovým svozem odpadu kód 20 01 39 plasty a uložení plastů a posouvá k hlasování
do nejbližšího ZO. Vyzývá všechny zastupitele obce ke sjednané pracovní schůzce dne
10.12.2018 v TS Vsetín.
zápis bod č. 3
příloha č. 3
2. Poděkování Linky bezpečí z.s.
zápis bod č. 6
příloha č. 6
3. Informace o probíhajících investičních akcích v obci.
zápis bod č. 9
4. Informace o uzávěrce pro“ Zpravodaj vánoční 2018“, nejpozději do 12.12.2018.
zápis bod č. 10

4 - 2/18 RO Huslenky doporučuje:
1. Žádost od …………………………, (SJM) o odprodeji části pozemku par. č. 15654/2 o výměře
cca 25m2 projednat v ZO a vyhlášení záměru.
zápis bod č. 5
příloha č. 5
2. Žádost o stavební úpravy na objektu čp. 493, stojící na pozemku par. č. st. 732 projednat na
následujícím zasedání RO.
zápis bod č. 13
příloha č. 9
3. Projednat zřízení oficiálního profilu obce Huslenky na Facebooku na příštím ZO.
zápis bod č. 14
Zapsala: Lucie Strbačková, DiS.
Ověřovatel zápisu: Bc. Antonín Vozák
Nedílnou součástí tohoto Usnesení je i Zápis z jednání RO č. 2 a přílohy 1-9, vše založeno u starosty
obce k nahlédnutí.
Lucie Strbačková, DiS.
místostarostka
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