OBEC HUSLENKY
Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného
dne 20. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomní:

Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek, Mgr. Jarmila Kopecká,
Schildberger Tomáš, Bc. Schön Martin, Václavíková Jana, Vozák Antonín ml., Vozák Antonín
st., Zádilský Jaromír, Ing. Straděj Zdeněk, Hrňa Jaroslav, Rožnovják Gustav
Omluveni:
Světinský Jiří
Neomluveni: Orság Ladislav
Začátek:
17.00 hod
Zapisovatelka:Jitka Hajdová

1. Zahájení:
Pan starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce a přivítal přítomné. Konstatoval, že dnešní zasedání
bylo řádně svoláno a byli pozváni všichni členové OZ. V době zahájení zasedání je z 15-ti členů OZ
přítomno 12 členů OZ a tudíž dnešní zasedání je schopno jednat a usnášet se.
K usnesení OZ č. 4 ze dne 13. 4. 2011 nebyla na OÚ vznesena ani jedna připomínka, tudíž je platné.

Program: viz pozvánka
Starosta navrhuje upravit bod č. 13 – vypustit v bodě č. 13 slova projekt „Biketrails Valašsko"
• hlasování k doplnění programu:
pro 12
proti 0
zdržel se 0

2. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise, určení zapisovatele
Volba ověřovatele zápisu - navrženi:

Ing. Radomír Kořenek
Antonín Vozák ml.

Zapisovatelka:

Jitka Hajdová

Volba návrhové komise – navrženi:
•

hlasování:

pro 11

Mgr. Helena Jurčíková
předseda:
členové:
Mgr. Jarmila Kopecká, Antonín Vozák st.
proti 0
zdržel se 1

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Radomíra Kořenka a pana
Antonína Vozáka ml. a návrhovou komisi ve složení Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká a
Antonín Vozák st., zapisovatelem určuje slečnu Jitku Hajdovou.
• hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

3. Kontrola usnesení a zápisu 4. zasedání OZ ze dne 13. 4. 2011
Na základě schváleného programu jednání OZ podávám zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání
ZO. K usnesení z minulého zastupitelstva č. 3 nebyla vznesena ani jedna připomínka, tudíž je platné.
Ověřovatelé zápisu: Ing. Radomír Kořenek a Gustav Rožnovják nevznesli námitek k zápisu. Zápis byl
ověřen ověřovateli zápisu dne: 20. 4. 2011
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí platnost usnesení č. 4 ze dne 13. dubna 2011
17.15 hod. se dostavil pan Gustav Rožnovják, ZO zasedá v počtu 13 členů

4. Žádost p. Mariána Surovčáka – odkoupení par. č. 8516/2 v k.ú. Huslenky
Návrh odkoupení pozemku par. 8516/2 výměra 5 510m2 – žádost Marián Surovčák, č.p. 563,
Majitel obec Huslenky.
Na pozemku se nachází zásobárna pitné vody se sběrnou studnou.
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Rada vyzvala lesního hospodáře k prošetření celé záležitosti. Komentář lesního hospodáře. (viz příloha
č. 1 – popisuje stáří porostu a druh, vyčísluje celkovou hodnotu)
Místostarostka a radní obce Tomáš Schildberger připomněli historii tohoto případu. V roce 1991 pan
Surovčák žádal o vrácení pozemku na okresním soudě ve Vsetíně. Okresní soud řízení zastavuje a
předává celou věc kompetentnímu správnímu orgánu – Pozemkovému úřadu ve Vsetíně. Pan Surovčák
tvrdil, že smlouva byla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Toto však nedoložil, proto
Pozemkový úřad restituční nárok dle § 6 odst. 1) písm.k) zák. č. 229/1991 Sb., o půdě, nepřiznal.
Manželé Surovčákovi se obrátili na krajský soud v Ostravě, který rozhodnutí Pozemkového úřadu
Vsetín potvrdil. V roce 1998 daroval stát tento pozemek obci Huslenky. Pan M.Surovčák se obrátil na
obec se žádostí, aby mu byl pozemek navrácen popř. odprodán. Obec však nemá ve své kompetenci
právo rozhodovat o vrácení majetku na základě křivd, toto musí učinit kompetentní orgán.
Rada obce nedoporučuje členům OZ vyhlásit záměr prodeje. Na pozemku se nachází vodárenský zdroj.
Gustav Rožnovják – jaký měl pan Surovčák názor kdyby se to navrhlo k prodeji? Koupil by pozemek?
Mgr. Helena Jurčíková – když se pan Surovčák dozvěděl, že to nelze vrátit z důvodu křivdy, dále se
nevyjadřoval
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky doporučuje vyhlásit záměr prodeje par. č. 8516/2 v k.ú. Huslenky
• hlasování:
pro 0
proti 13
zdržel se 0
Návrh usnesení bylo zamítnuto
Usnesení č. 2 bylo schváleno ve znění:
Zastupitelstvo obce Huslenky nedoporučuje vyhlásit záměr prodeje par. č. 8516/2 v k.ú. Huslenky

5. OZV – pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Radní obce reagovali na připomínky občanů (diskuze www) na pohyb volně pobíhajících psů po naší
obci. Radní pověřili starostu obce, aby vypracoval návrh OZV a předložil členům OZ. Rada obce
podporuje vydání OZV. (příloha č. 2).
Starosta obce čte OZV – pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Ing. Zdeněk Straděj – jsem rád, že se vyhláška zpracovala, děkuje starostovi za zpracování
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje vydání OZV č. 1/2011 upravující pohyb psů na veřejných
prostranstvích s platností od 15. 7. 2011
• hlasování:
pro 12
proti 1
zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

6. Závěrečný učet za rok 2010
Závěrečný účet za rok 2010 – ZO seznámila účetní obce p. Marie Trlicová, (příloha č. 3)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje závěrečný účet hospodaření obce Huslenky za rok 2010
v předloženém znění s výhradou
• hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

7. Rozpočtová změna č. 2
Návrh rozpočtové změny č. 2 – ZO seznámila účetní obce p. Marie Trlicová, (příloha č. 4)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v plném znění bez výhrad
• hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
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8. ČřB II – odkanalizování obce (DUR a SP)
Se situací zastupitele obce podrobně seznámila místostarostka obce Mgr. Helena Jurčíková. Připravuje
se veřejnoprávní smlouva na změnu ÚR. Proběhla kontrola projektu pro stavební povolení – vytkly se
chyby. Velmi podrobné informace o projekčních pracích odkanalizování obce od pana Ing. Kolečkáře
(projektant pro obec Huslenky) budou k přečtení v Huslenském zpravodaji, který bude distribuován
koncem června 2011. Jsme těsně před odevzdání na (DUR) a (SP). Starosta obce osobně poděkoval
všem, co nám vypomáhali a byli nápomocni.
Mgr. Helena Jurčíková – „můžu se zeptat pana Trtíka, jestli nezměnil svůj názor a nerozmyslel se, zda
udělí souhlas se vstupem na pozemky v části sběrače mezi obcí Huslenky a Hovězí pro vedení
kanalizační stoky směrem na Hovězí?“
Antonín Trtík – „ani jeden nešetříte obecní peníze, nechcete dobro pro obec a občany, první měla být
čistička, kdybychom měli svojí čističku, tak máme 3 000 000 Kč ročně, 2 000 000 Kč by byly náklady a
1 000 000 Kč pro chlapa co by to provozoval. Každá obec, která provozuje vodovod, má svojí čističku.
Za takových podmínek kdy chcete být napojení na čističku v Hovězí, říkám NE!!!“
Mgr. Helena Jurčíková – napojení na čističku do Hovězí je urbanisty a odbornými orgány
naplánováno už na základě územního plánu obce Huslenky z r. 1993, stavba kanalizace byla umístěna
cca v r. 2005 na základě projektu Voding Hranice, která tuto stavbu rovněž naprojektovala s napojením
do ČOV (čističky odpadních vod) Hovězí, dokumentace pro stavební povolení musí vycházet
z dokumentace pro územní rozhodnutí, jsme v rozjetém vlaku, je to zřejmě poslední možnost, jak obec
odkanalizovat, žádám, aby se vyjádření p. Trtíka, že odmítá dát souhlas s průchodem kanalizace přes
jejich pozemky dalo do zápisu z dnešního jednání
Antonín Trtík – žádám, aby se do zápisu dalo také moje předchozí vyjádření a stanovisko
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí informace o odkanalizování části obce Huslenky
v rámci projektu ČřB II
Hlasování o spojení projednání bodu č. 9 a 10 programu jednání
• hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0

9. Smlouva o zřízení věcného břemene – právo vedení vodovodní přípojky
Se smlouvou o zřízení věcného břemene – právo vedení vodovodní přípojky seznámil starosta obce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje smlouvu o zřízení VB spočívající v právu podzemního vedení
vodovodního potrubí přes parcelu č. 16354 ostatní plocha v k.ú. Huslenky a v právu vstupu na tento
pozemek při opravách a údržbě vodovodního potrubí, ve prospěch oprávněné z VB PharmDr.Marta Dostálová – Bystřinová, Huslenky 8.
• hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

10.

Smlouva o zřízení věcného břemene – právo podzemního vedení NN

Se smlouvou o zřízení věcného břemene – právo podzemního vedení NN seznámil starosta obce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje smlouvu o zřízení VB spočívající v právu podzemního vedení
NN pod povrchem pozemku parc.č.15818 ostatní plocha v k.ú. Huslenky, v právu přístupu, příjezdu
za účelem oprav a údržby podzemního vedení NN ve prospěch PharmDr. Marty DostálovéBystřinové, Huslenky 8.
• hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
Hlasování o spojení projednání bodu č. 11 a 12 programu jednání
• hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
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11.

Prodej parc.č. 15752/2 oddělené GP č. 1306-205/2008 z původní parc.č. 15752 v k. ú.
Huslenky p. E. Maňákovi - Huslenky čp. 115

Prodej pozemku ve výměře 27m2 za doporučenou cenu 1 Kč/1m2
Záměr vyhlášen dne od 5.10. – 20. 10. 2010 na zasedání OZ dne 29. 9. 2010
p. Maňák jako jediný zájemce písemně požádal dne 11.10.2010 o odkup parc.č. 15752/2 (o výměře
27m2) oddělené GP č. 1306-205/2008 z původní parc. č. 15752 v k.ú. Huslenky
Rada obce doporučuje OZ ke schválení. OZ nevznesli žádnou připomínku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje prodej parc. č. 15752/2 (o výměře 27m2) oddělené GP č.
1306-205/2008 z původní parc.č. 15752 v k.ú. Huslenky p. E. Maňákovi - Huslenky čp. 115 za
1Kč/1m2
• hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

12.

Odkup parc.č. 5986/14 oddělené GP č. 1306-204/2008 z původní parc.č. 5986/1 v k.ú.
Huslenky od p. E. Maňáka - Huslenky čp. 115

Celková výměra pozemku představuje 179m2 doporučená cena 1 Kč/1m2
Rada obce doporučuje OZ ke schválení. OZ nevznesli žádnou připomínku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje odkup parc. č. 5986/14 oddělené GP č. 1306-204/2008
z původní parc.č. 5986/1 v k.ú. Huslenky o výměře 179m2 od p. E. Maňáka - Huslenky čp. 115 za
1Kč/1m2
• hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

13.

Finanční spoluúčast na projektu "Údržba tras pro zimní lyžařskou turistiku
Javorníky – západ“
 Projekt „Údržba tras pro zimní lyžařskou turistiku Javorníky západ“
ZO obce seznámil s projektem starosta obce Huslenky – projekt sdružení obcí VHV je založen na
pořízení jednoho nového stroje na údržbu tratí pro běžkaře (rolby s nezávislým dvoustopovačem,
frézou) a na vyznačení nových úseků tras s doplněním informačního a orientačního systému v délce 23
km. Vybrána je trasa propojující obce Hovězí a Zděchov, respektive Huslenky, dojde k napojení na
trasu udržovanou v obci Francova Lhota – Pulčín, což je sousední mikroregion Hornolidečsko.
Smyslem projektu je pak dokončit smysluplnou údržbu tratí na Horním Vsacku v posledních místech,
kde údržba není prováděna a jejichž turistický potenciál zatím nebyl využit.
Vzhledem k trase, kterou má stroj udržovat v těžkých terénních podmínkách se musí jednat o stroj - s
průchodností v terénu minimálního příčného sklonu 12%, s dvěma pásy, přední polohovatelnou radlicí
ve směru nahoru - dolů, vpravo, vlevo a jejich kombinaci, stroj dále musí mít příslušenství - dva
stopovače na sobě nezávislé, sněžnou frézu, navíjecí zařízení. Jeho celková funkční šířka by neměla
přesáhnout 3 metry.
Jednotné turistické informační značení:
Směrové tabulky a směrové tabulky ke vzdáleným cílům jsou navrženy v provedení hliníkového plechu
s povrchovou úpravou. Předpokládaný počet – 160 ks
Informační tabule jsou navrženy v provedení polep pozinkovaného plechu osazeného do dřevěného
stojanu. Předpokládaný počet – 6 ks.
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Spoluúčast obcí na projektu rolby dle počtu obyvatel
Obce

Velké Karlovice
Karolinka
Nový Hrozenkov
Halenkov
Zděchov
Huslenky
Hovězí
Janová
Bystřička
celkem

Počet
obyvatel

2 565
2 702
2 720
2 415
608
2 167
2 407
738
972
17 294

Projekt "Údržba tras pro zimní lyžařskou turistiku Javorníky - západ"

Spoluúčast na realizaci jednorázová
54 863 Kč
57 793 Kč
58 178 Kč
51 654 Kč
13 004 Kč
46 350 Kč
51 483 Kč
15 785 Kč
20 790 Kč
369 900 Kč

Spoluúčast na udržitelnosti - každoročně po
dobu 5let
2 225 Kč
2 344 Kč
2 359 Kč
2 095 Kč
527 Kč
1 880 Kč
2 088 Kč
640 Kč
843 Kč
15 000 Kč

Tomáš Schildberger – v reakci na možnost využití rolby pro úpravu trasy pro lyžařskou turistiku na
cyklostezce - cyklostezku máme jako místní komunikaci, udržujeme si jí sami.
Bc. Martin Schön – kdo bude majitelem rolby?
Starosta obce - majitelem rolby bude sdružení obcí VHV
Ing. Zdeněk Straděj – není to horentní částka, nevidím problém
Mgr. Helena Jurčíková – výsledné částky spoluúčasti obce se ponížily, měli bychom je podpořit
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši: 46 350 Kč v roce 2012 na
realizaci projektu "Údržba tras pro zimní lyžařskou turistiku Javorníky - západ" a dále schvaluje
vyčlenění finančních prostředků ve výši: 1 880 Kč na každoroční opravy a údržbu po dobu 5 let, čímž
bude zajištěna udržitelnost tohoto projektu.
• hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se 1
Usnesení č. 10 bylo schváleno

14.

Připomínky zastupitelů a občanů

Antonín Trtík - mám tady zápis z 1 zasedání ZO, kde nám starosta slíbil, že kraje podél cyklostezky budou
vysypány makadamem, kde to je? Část je vysypána, část zatravněna, část nedodělaná.
Starosta obce – proběhne jednání dne 29. 6. 2011, kde bude vše dořešeno za přítomnosti starostů obcí a Vás,
pane Trtík. Krajnice dosypány dle projektové dokumentace a požadavků vlastníku pozemků.
Antonín Trtík – cyklostezka je půl metru na soukromých pozemcích
Starosta obce – dle tvořícího skutečného zaměření stavu cyklostezky nezasahujeme do soukromých pozemků
a vyzývám pana Trtíka, aby doložil důkaz, že zasahujeme do jeho soukromého pozemku
Gustav Rožnovják – na cyklostezce je nápis o vyvlastnění, co to má znamenat?
Antonín Trtík – nápis je připraven až ke kanalizaci, starosta chce vyvlastnit jako za soudruhů
Starosta obce – upozorňuje pana Trtíka, aby se vyjadřoval k dané problematice a nespojoval dva různé
projekty
Mgr. Helena Jurčíková – vyvlastnění je možné i v této demokratické době – existuje zákon o vyvlastnění,
který upravuje podmínky pro vyvlastnění u veřejně prospěšných staveb pro případ, že nelze věc vyřešit jinou
cestou, nevím, zda k tomuto obec přistoupí nebo ne, vždy je to krajní řešení problému – veřejného zájmu, ale
zákon je součástí právního řádu a platný i v dnešní době
Antonín Trtík – ale věc jde vyřešit jinak, jenomže vy to tak vyřešit nechcete
Paní Ilešová – pane Trtík, vy už lžete dlouhou dobu, chodíte do kostela, ale nechováte se podle toho, stále jste
proti někomu, kanalizace bude pro všechny občany. My máme také nějaké pozemky nedořešené, ale je snaha
obce to řešit, jde to sice pomalu, ale jde to, ne všechno je jednoduché. Občané jak slyší slovo Trtík, tak už se
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všichni hrozí. Proč jednáte za snachu a syna, pořád útočíte na starostu, chtěl jste volby psal jste dopisy a
pomlouval. Proč pořád máte nesmyslné výhrady vůči obci?
Mgr. Helena Jurčíková - Vlastní čistička je velká zátěž a v současné době prakticky nerealizovatelná. Obec
má možnost se odkanalizovat buď teď v rámci akce ČřB II nebo nijak. Čistička v obci Hovězí je dlouhodobě
naprojektována i pro obec Huslenky.
Starosta obce - Žádný projekt na čističku v obci Huslenky jsem nikdy neviděl
Paní Ilešová – vystudovala jsem chemickou průmyslovku, setkala jsem se i s problematikou vypouštění
odpadních vod v návaznosti na čističky, udělat „nějakou malou“ čističku není jednoduché v návaznosti na
objem odpadních vod, počet obyvatel apod.
Antonín Trtík - Ing. Zahradničková naplánovala čističku
Pan Jurčík – 20 let je naprojektováno napojení kanalizace Huslenky na čističku na Hovězí
Mgr. Helena Jurčíková – i ve starém uzemním plánu je již vedení kanalizace s napojením na čističku v
Hovězí
Ing. Zdeněk Straděj – v době kdy jsem seděl na obci, bylo zpracováno několik variant odkanalizování obce,
když se rozhodovalo, tak jsem na obci nebyl, ZO schválilo nějaký plán, podle kterého se pojede, je to nutno
respektovat.
Starosta obce – za dobu co jsem starostou je jen jedna jediná platná a schválená dokumentace pro DUR – a ta
řeší napojeni kanalizace na čističku v Hovězí, žádný jiný projekt nebyl (vlastní čistička)
Ing. Zdeněk Straděj – jaký byl důvod, proč se přerušila spolupráce s Vodingem?
Starosta obce – Voding udělal dokumentaci DUR, poté výběrové řízení na projekt SP vyhrála jiná firma
Mgr. Jarmila Kopecká – lidé na obci, zejména H. Jurčíková, na tom odvedli obrovský kus práce související
s vyřešením celé řady problémů, snažili se vše dotáhnout do úspěšného konce, aby kanalizace v obci už
konečně byla, a jiní do toho neustále nesmyslně rýpou
Antonín Vozák st. – na pana Trtíka - máš kalkulaci kolik by stála taková čistička?
Antonín Trtík - 15 000 000 Kč
Antonín Vozák st. - čistička by stála cca 70 000 000 Kč, kde na to vezmeme?
Tomáš Schildberger – pane Trtík, prozatím se nikdo nebránil vaším lžím, vaším nesmyslným článkům v
novinách, nemáte žádné důkazy, už to hraničí s pomluvou – mohl by vás taky někdo obvinit

15.

Závěr
Starosta obce poděkoval členům OZ za účast a zasedání ukončil v 18:50 hod.

Ukončení: 18.50 hod
Zapsala: Jitka Hajdová
Zápis byl vyhotoven dne 20. 6. 2011

Ověřeno dne: ……………

Ověřeno dne: …………

Ing. Radomír Kořenek
ověřovatel zápisu

Antonín Vozák ml.
ověřovatel zápisu

Mgr. Helena Jurčíková
místostarostka

Oldřich Surala
starosta obce
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