OBEC HUSLENKY

VÝPIS USNESENÍ
ze zasedání rady obce Huslenky č. 3 ze dne 28.12. 2018

Přítomni: 5 radní /viz prezenční listina/
Místo: kancelář starosty obce
Začátek jednání: 8:30 hod.
Zapisovatel: Lucie Strbačková, DiS.

1 – 3/18 RO Huslenky schvaluje:
1. Program zasedání RO č. 3.
zápis bod č. 1
2. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohoda o umístění stavby IE – 8006839/1/SOBS/2018
DOČ Huslenky VED. Z DTS VS 6186, Stížnost, NNV par. č. 15611
zápis bod č. 4
příloha č. 3
3. “Pořízení zahradní a komunální techniky“ na základě veřejné zakázky malého rozsahu společnost
LUKROM, spol.s.r.o na a pověřuje starostu obce k předložení návrhu smlouvy mezi obcí
Huslenky a firmou LUKROM spol. s.r.o.
zápis bod č. 5
příloha č. 4
4. Připomínku zastupitele Schildbergra, zveřejňování zápisů ze ZO na webu Huslenek.
zápis bod č. 6 a)
5. Návrh rozpočtového opatření č. 10 - § 3639
zápis bod č. 8
příloha č. 5
6. Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/3730/2018/STR, mezi Zlínským krajem a Obcí Huslenky neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje do výše 140.000.-Kč – místní komunikace Uherská a
Černé a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
zápis bod č. 9
příloha č. 6
7. Dodatek č. 9, ke Smlouvě na zajištění svozu a likvidaci odpadů v obvodu obce Huslenky ze dne
18.06.2010. mezi Obcí Huslenky a TS s.r.o. Vsetín a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku.
zápis bod č. 10
příloha č. 7
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2 – 3/18 RO Huslenky zamítá:
1. Zamítá žádost stavebních úprav objektu čp. 493 a jejího spolufinancování v plném rozsahu a
upozorňuje nájemce na dodržení záměru dle nájemní smlouvy uzavřené z 1.11.2016
zápis bod č. 2
příloha č. 1

3 – 3/18 RO Huslenky bere na vědomí:
1. Protokol číslo /2018/2/ Husl. O provedení následné veřejnoprávní kontroly za 2. pololetí 2017 a
průběžné veřejnoprávní kontroly za 1-. pololetí 2018 u příspěvkové organizace Základní škola
Huslenky okres Vsetín.
zápis bod č. 3
příloha č. 2
2. Připomínku zastupitele Halaše z veřejného zasedání OZ č.3
zápis bod č. 6 b)
3. Připomínku zastupitele Schildbergera z veřejného zasedání OZ č. 3
zápis bod č. 6 c)
4. Naplánování a realizaci oslav 70. výročí založení obce Huslenky a Huslenské slavnosti 2019 a
pověřuje místostarostku k předložení návrhů řešení na nejbližším zasedání OR.
zápis bod č. 7
5. Návrh místostarostky, uspořádání maškarního plesu pro děti a zároveň požaduje do nejbližšího
zasedání OR předložit návrh a organizaci této společenské akce pro děti.
zápis bod č. 11

Zapsala: Lucie Strbačková, DiS.
Ověřovatel zápisu: Mgr. Jarmila Kopecká
Nedílnou součástí tohoto Usnesení je i Zápis z jednání RO č. 3 a přílohy 1-7, vše založeno u starosty
obce k nahlédnutí.
Lucie Strbačková, DiS.
místostarostka
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Oldřich Surala v.r.
starosta obce
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