OBEC HUSLENKY
Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného
dne 11. 11. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomní:

Surala Oldřich, Mgr. Jurčíková Helena, Mgr. Kopecká Jarmila, Světinský Jiří, Václavíková Jana,
Ing. Václavík Josef, Čapák Miroslav, Schildberger Tomáš, Rožnovják Gustav, Ing. Straděj
Zdeněk, Antonín Vozák ml., Vozák Antonín st., Bc. Schön Martin, Zádilský Josef
Omluveni:
Hrňa Jaroslav
Začátek:
17.00 hod
Zapisovatelka:Jitka Hajdová

1. Zahájení:

Pan starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce a přivítal přítomné zastupitele a hosty. Konstatoval, že
dnešní zasedání bylo řádně svoláno a byli pozváni všichni členové OZ. V době zahájení zasedání je z 15-ti
členů OZ přítomno 13 členů OZ a tudíž dnešní zasedání je schopno jednat a usnášet se.
K usnesení OZ č. 8 ze dne 5. 10. 2015 nebyla na OÚ vznesena ani jedna připomínka, tudíž je platné.

Program: viz pozvánka
V čase 17:05 se dostavil zastupitel Zádilský Josef, zastupitelů je nyní 14
Starosta navrhuje rozšířit a upravit program:
1. Cena vodného na rok 2016 s účinností od 1. 11. 2015 - tento bod zařadit do programu jako bod
programu č. 4
Místostarostka navrhuje rozšířit a upravit program:
2. Odkup pozemku par. č. 16202/11 v k.ú. Huslenky, odděleno GP z pozemku 16202/5 k.ú. Huslenky,
tento bod zařadit do programu jako bod programu č. 5
 hlasování o programu:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje program zasedání ZO č. 9
Usnesení č. 1 bylo schváleno

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

Gustav Rožnovják
Mgr. Jarmila Kopecká

Zapisovatelka:

Jitka Hajdová

Volba návrhové komise – navrženi:

předseda: Mgr. Helena Jurčíková
členové:
Jiří Světinský a Ing. Josef Václavík
proti 0
zdržel se 1

 hlasování:
pro 13
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky určuje ověřovatele zápisu Gustava Rožnovjáka a Mgr. Jarmilu
Kopeckou, návrhovou komisi ve složení Mgr. Helena Jurčíková, Jiří Světinský a Ing. Josef Václavík a
zapisovatelem určuje slečnu Jitku Hajdovou
Usnesení č. 2 bylo schváleno

3. Kontrola usnesení a zápisu 8. zasedání OZ ze dne 5. 10. 2015

Na základě schváleného programu jednání OZ pan starosta podal zprávu o plnění usnesení z minulého
zasedání ZO. K usnesení ze zastupitelstva obce č. 8 nebyla vznesena ani jedna připomínka, tudíž je platné.
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Čapák a Jiří Světinský nevznesli námitek k zápisu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí platnost usnesení ZO č. 8 ze dne 5. října 2015
Usnesení č. 3 bylo schváleno
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4. Cena vodného na rok 2016 s účinností od 1. 11. 2015

Zdůvodnění:
Starosta obce seznámil zastupitele obce s nutností navýšení vodného o 5%, cena vodného by byla 32,33
Kč bez DPH, tj. 37,-Kč s DPH, s účinností od 1. 11. 2015. Důvody: kvůli suchu se má postupně navyšovat
poplatek státu za odebrané množství podzemní vody (teď je 2,-Kč, má být až 8,-Kč), kvůli suchu musela
obec také odebírat více vody od VaKu Vsetín, rostou ceny materiálů na opravy a údržbu vodovodu, musí
se odebírat vzorky, zajišťovat odpovídající kvalita, nutno počítat i s případnými opravami vodovodu, klesá
počet velkých odběratelů (ZD Vsacko, Zamet) apod. Vak Vsetín od 1. 1. 2016 bude vodu prodávat za
45,66Kč s DPH/1m3.Cena vody u nás je teď 35 Kč s DPH, rada navrhuje zvýšení ceny na 37 Kč s DPH.
Ing. Václavík – spotřeba vody klesá, ale náklady na vodu rostou (opravy, chemikálie)
Starosta obce – co rozdíl v ceně mezi obcí Huslenky a Vakem?
Ing. Václavík – VaK je vlastníkem obcí, snažíme se držet cenu vody, náklady stoupají
p. Schildberger (vodař) – zvýšení vody se mělo řešit už v dřívějším ZO, pro mě je cena vody ještě malá,
zdražil bych o 3-5 Kč, nevím kolik budou mít Huslenky stočné?
Starosta obce – Stočné bude 33,81 Kč s DPH za 1m3 vypuštěné odpadní vody
p. Schildberger – důvodem zdražení vody jsou velké sucha, zdražení vody od státu, náklady na opravu
p. Zádilský – kdo má vlastní studnu, jak se bude počítat stočné?
Starosta obce – buď si občan pořídí vodoměr, nebo bude platit paušál, průměr spotřeby na jednu osobu
v obci, podrobnosti musí sdělit VaK
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení ceny vodného na rok 2016 na 32,33 Kč bez DPH, tj. 37 Kč
s DPH za 1m3 pitné vody s účinností od 1. 11. 2015
 hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

5. Odkup pozemku par. č. 16202/11 v k.ú. Huslenky, odděleno GP z pozemku 16202/5
k.ú. Huslenky

Zdůvodnění:
Starosta obce seznámil zastupitele obce s problémem odkupu části pozemku parc. č. 16202/5 k.ú.
Huslenky. Vzhledem k tomu, že mezi zastupitelstvem a majitelem pozemku p. Krajíčkem nedošlo ke
shodě, starosta navrhuje jednání odročit do příštího zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí jednání o odkupu pozemku parc. č. 16202/11 k.ú.
Huslenky, odděleno GP z pozemku 16202/5 k.ú. Huslenky a bod odročuje na další zasedání ZO
Usnesení č. 5 bylo schváleno

6. Prodej pozemku par. č. 15715/5 k.ú. Huslenky, výměra 110

m2 v k.ú. Huslenky

Zdůvodnění:
Starosta obce seznámil zastupitele obce s prodejem pozemku parc. č. 15715/5 k.ú. Huslenky o výměře 110
m2. Záměr byl vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách obce od 12. 10. 2015 do 29. 10. 2015.
K dnešnímu dni na záměr prodeje pozemku nikdo nereagoval.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí, že se nikdo nepřihlásil na vyhlášený záměr prodeje
pozemku parc. č. 15715/5 k.ú. Huslenky, výměra 110 m2 v k.ú. Huslenky
Usnesení č. 6 bylo schváleno
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7. Vyhlášení záměru prodeje pozemku par. č. 7150 a par. č. 7152/1 v k.ú. Huslenky

Zdůvodnění:
Starosta obce seznámil zastupitele obce s vyhlášením záměru prodeje pozemku parc. č. 7150 a parc. č.
7152/1 v k.ú. Huslenky. Na zasedání RO č. 29 ze dne 29. 10. 2015 byla projednána žádost manželů Aleny
a Petra Šulákových, bytem Huslenky čp. 649 s odvoláním na 22. zasedání OZ ze dne 17. 3. 2014.
p. Schildberger – oni přišli s tím, že to chtějí koupit?
Starosta obce – ano, přišli s tím manželé Šulákovi
Místostarostka obce – pozemky jsou u potoka, obci nepřístupné, všude okolo jsou pozemky jiných
vlastníků, věc jsme už jednou řešili, odsunulo se to kvůli stavbě kanalizace na těchto pozemcích,
kanalizace je postavená, pokud dojde k převodu, je nutné zajistit věcné břemeno IS kanalizace
p. Vozák ml. – do záměru se můžou přihlásit všichni občané, kteří mají zájem o pozemek
Starosta obce – pozemek neudržujeme, pozemek stejně udržují manželé Šulákovi
p. Schildberger – nechtějí nájemní smlouvu?
Starosta obce – ne, nechtějí
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 7150 a parc. č.
7152/1 v k.ú. Huslenky
 hlasování:
pro 13
proti 1
zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

8. Odkup pozemku parc. č. 16201/1 k.ú. Huslenky od maželů Bažantových

Zdůvodnění:
Místostarostka obce seznámila zastupitele obce s odkupem pozemku parc. č. 16201/1 k.ú. Huslenky.
Prodej pozemku byl projednán na zasedání RO č. 24, 25, kdy byla dojednána částka za odkup pozemků
10 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje odkup pozemku parc. č. 16201/1 k.ú. Huslenky od manželů
Bažantových, Huslenky 765, za cenu 10 000 Kč
 hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

9. Dohoda mezi

ŘSZK, příspěvková organizace a obcí Huslenky o společném postupu
přípravy a realizaci stavby „Silnice II/487: Huslenky, průjezdní úsek“
Zdůvodnění:
Starosta obce seznámil zastupitele obce s dohodou o společném postupu přípravy a realizaci stavby
„Silnice II/487: Huslenky, průjezdní úsek“, která bude uzavřena mezi obcí Huslenky a ŘSZK, příspěvková
organizace.
p. Schildberger – díval jsem se na projekt, zúžení je špatné řešení, na Hovězí má být kruhový objezd, když
mělo Hovězí jednání ohledně silnice u splavu, ať se daná silnice rozšíří, silnice se rozšíří, zúží a zas
rozšíří, bude to do budoucna problém. Mám strach z toho, že se díky zúžení silnice zvýší nehodovost v
obci. Jak se silnice zúží, už se nikdy nerozšíří.
p. Rožnovják – peníze na projekt jsou z evropské unie, kdybychom se neřídili normami evropské unie,
nedostaneme na opravu žádné peníze
Ing. Václavík – nejhorší varianta je, když se silnice zúží a z obou stran je obrubník, to naštěstí
v Huslenkách moc není
Bc. Schön – problém vidím v řidičích, když člověk přijede do Rakouska, Německa, jsou tam úzké cesty a
nikdo to neřeší, jsou tam ohleduplnější řidiči
p. Rožnovják – je to o lidech, musí dodržovat předpisy
p. Schildberger – v projektu je navržena nějaká kanalizace, kde to je?
p. Vozák ml. – to je u Filů
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje Dohodu o společném postupu přípravy a realizaci stavby
„Silnice II/487: Huslenky, průjezdní úsek“, která bude uzavřena mezi obcí Huslenky a ŘSZK,
příspěvková organizace
 hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
V čase 18:37 odešel zastupitel Antonín Vozák ml., zastupitelů je nyní 13

10. Odkanalizování druhé části obce Huslenky

Zdůvodnění:
Starosta obce seznámil zastupitele obce s vypsáním 231. výzvy Ministerstva životního prostředí „Operační
program Životní prostředí 2014-2020 – vyhlášení výzvy ke dni 15. 10. 2015 – žádosti o podporu prioritní
osy 1, investiční priority 1,SC1.1. jsou žádosti přijímány do 5. 1. 2016. Aktivita - výstavba kanalizace, po
podání žádosti je nutné platné stavební povolení a vydané územní rozhodnutí. Projekt je připraven na
lokality Uherská /část/, Kýchová, Zbeličné, Černé, Pod Černých, Bratřejůvka. Proběhlo jednání
s manažerkou Ing. Diveckou a projektantem Ing. Josefem Pilařem – v návaznosti na finance a řadu dalších
problémů se jeví jako nejreálnější odkanalizovat v tomto prvním kole výzvy lokalitu Kýchová a Zbeličné,
pravděpodobný odhad cca 37.mil.Kč.
Rada obce doporučuje projednat celou záležitost, zvážit pro a proti a předběžně navrhnout řešení pro
projektanta, který by do dalšího zasedání OZ připravil požadované varianty včetně financování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí informace starosty obce k odkanalizování horní části
obce Huslenky
Usnesení č. 10 bylo schváleno

11. Revitalizace veřejného osvětlení obce Huslenky 2. etapa – podání žádosti o státní
dotaci z Programu EFEKT

Zdůvodnění:
Starosta obce seznámil zastupitele obce s přípravou pro Revitalizaci veřejného osvětlení obce Huslenky 2. etapa – efektivní osvětlení – zpracovává autorizovaný projektant firma VO Revital, s.r.o., jednatel
Zdeněk Hasoň - zpracování projektové dokumentace, pasport VO, podání žádosti do 31. 1. 2016
z Programu EFEKT.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje podání žádosti o státní dotaci z Programu EFEKT na projekt
„Revitalizace veřejného osvětlení obce Huslenky 2. etapa“, kdy financování tohoto projektu bude
zahrnuto do rozpočtu obce Huslenky na rok 2016
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
V čase 19:00 odešel zastupitel Josef Zádilský, zastupitelů je nyní 12

12. Rozpočtové opatření č. 8

Zdůvodnění:
Starosta obce seznámil zastupitele obce s Rozpočtovým opatřením č. 8 již schváleným radou obce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8 dle přílohy
Usnesení č. 12 bylo schváleno
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13. Připomínky členů zastupitelstva a občanů

Místostarostka obce seznámila zastupitele obce s průběhem stavby ČřB II
p. Schildberger – v jakém stádiu je Humenec?
Místostarostka obce – bylo vydáno rozhodnutí, nyní je rozhodnutí u právníků obou stran, běží odvolací
lhůta
p. Schildberger – pokud bude vánoční zpravodaj, prosím napsat do něj, DO KOLAUDACE SE
NEPŘIPOJOVAT NA KANALIZACI
Místostarostka obce – dokud nebude kolaudace, nebude schůze s VaKem. Do konce listopadu musí být
podané dodatečné povolení. Kolaudace musí být do konce března 2016
p. Václavíková – bude chodit Mikuláš?
Starosta obce – ano, dne 4. 12. 2015 bude po obci chodit Mikuláš
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva obce a občanů obce
z dnešního zasedání, viz zápis
Usnesení č. 13 bylo schváleno

14. Závěr

Starosta obce poděkoval členům OZ za účast a zasedání ukončil v 19:30 hod.

Ukončení: 19.30 hod.
Zapsala: Jitka Hajdová
Zápis byl vyhotoven dne 11. 11. 2015

Gustav Rožnovják
ověřovatel zápisu

Mgr. Helena Jurčíková
místostarostka

9. zasedání ZO 11. 11. 2015

Mgr. Jarmila Kopecká
ověřovatel zápisu

Oldřich Surala
starosta obce
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