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. 5 ze dne 28.1.2019

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

1 – 5/19 RO Huslenky schvaluje:
1. Program zasedání RO č. 5.
zápis bod č. 1
2. Kupní smlouvu mezi firmou LUKROM, spol.s.r.o. a obcí Huslenky o dodávce malotraktoru zn.
JD 2036 R, včetně příslušenství (rozmetadlo, zametač, radlice) a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.
zápis bod č. 3
příloha č. 5
3. Dohodu způsobu provedení údržby ochranného pásma mezi obcí Huslenky a ČEPS a.s. Praha 10,
zastoupenou firmou FORESTA SERVIS s.r.o., na základě plné moci a dále schvaluje variantu
A - údržbu provede firma ČEPS na své náklady a pověřuje starostu obce k podpisu.
zápis bod č. 4
příloha č. 6
4. navýšení platového tarifu pedagogickým pracovníkům
a) - ředitelka MŠ ---------------- -- s účinností od 1.1.2019 platová třída 10 st.7 + příplatek za
vedení a osobní ohodnocení
b) – ředitelka ZŠ --------------------- s účinností od 1.1.2019 platová třída 12 st.10 + příplatek za
vedení a osobní ohodnocení.
zápis bod č. 5
příloha č. 7

2 – 5/19 RO Huslenky bere na vědomí:
1. žádost na odprodej části pozemku par.č. 15654/2 oddělené GP č. 1999-135/2018, kdy vznikla
nová par.č. 15654/4 o výměře 26m2. Nabídka za 50.-Kč/1m2. A postupuje do nejbližšího ZO.
zápis bod č. 2
příloha č. 4
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2. informace o připravovaných Huslenských slavnostech 2019, konané dne 31.08.2019.
zápis bod č. 7

3 – 5/19 RO Huslenky doporučuje:
1. ZO v rámci přípravy rozpočtu obce na rok 2019 žádosti o dotaci dle § 10a, odst.3 zákona
250/2015Sb. v navrhovaných finančních částkách dle zápisu u jednotlivých žádostí.
zápis bod č. 6
příloha č. 8

4 – 5/19 RO Huslenky pověřuje:
1. L. Strbačkovou účastí na členské schůzi ČČK konané dne 3.2.2019.
zápis bod č. 8
příloha č. 9
2. J. Světinského účasti na návštěvě v družební obci Jasenica 2.2. 2019.
zápis bod č. 9
příloha č. 10

Zapsala: Lucie Strbačková, DiS.
Ověřovatel zápisu: B. Antonín Vozák
Nedílnou součástí tohoto Usnesení je i Zápis z jednání RO č. 5 a přílohy 1-10, vše založeno u starosty
obce k nahlédnutí.
Lucie Strbačková, DiS.
místostarostka obce
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Oldřich Surala v.r.
starosta obce
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