OBEC HUSLENKY
Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného
dne 16. 12. 2015 v obřadní síni obecního úřadu
Přítomní:

Surala Oldřich, Mgr. Jurčíková Helena, Mgr. Kopecká Jarmila, Světinský Jiří, Václavíková Jana,
Ing. Václavík Josef, Čapák Miroslav, Schildberger Tomáš, Ing. Straděj Zdeněk, Antonín Vozák
ml., Vozák Antonín st., Bc. Schön Martin, Hrňa Jaroslav
Omluveni:
Rožnovják Gustav
Neomluveni: Zádilský Josef
Hosté:
Ing. Tereza Divecká – projektová manažerka k podáním žádosti o dotaci do 21. výzvy
Ministerstva životního prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014-2020“
Začátek:
17.00 hod
Zapisovatelka:Jitka Šafáriková

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. 9 ze dne 11. 11. 2015 nebyla na OÚ vznesena ani jedna připomínka, tudíž je platné.

Program: viz pozvánka
Starosta navrhuje rozšířit a upravit program:
1. Zpráva kontrolního výboru - tento bod zařadit do programu jako bod programu č. 12
2. Smlouva o úhradě nákladů mezi obcí Huslenky a Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko - tento
bod zařadit do programu jako bod programu č. 13
3. Projednání obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Huslenky - tento bod zařadit do programu jako bod programu č. 14
4. Projednání možnosti navýšení odměn zastupitelů od 1. 1. 2016 - tento bod zařadit do programu jako
bod programu č. 15
Místostarostka navrhuje rozšířit a upravit program:
5. Projednání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - tento bod zařadit do
programu jako bod programu č. 16
6. změna v bodě programu č. 6 – odkup pozemku p. č. 16202/11 odděleného GP z původního pozemku
p.č. 16202/5 v k.ú. Huslenky změnit na budoucí odkup (smlouva o smlouvě budoucí)
 hlasování o programu:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje program zasedání ZO č. 10
Usnesení č. 1 bylo schváleno

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

Ing. Josef Václavík
Jana Václavíková
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 2
Zapisovatelka:
Jitka Šafáriková
Volba návrhové komise – navrženi:
předseda: Mgr. Helena Jurčíková
členové:
Mgr. Jarmila Kopecká, Jaroslav Hrňa
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 2
Návrh na usnesení:

10. zasedání ZO 16. 12. 2015

stránka 1 (celkem 6)

OBEC HUSLENKY
Zastupitelstvo obce Huslenky určuje ověřovatele zápisu Ing. Josefa Václavíka a Janu Václavíkovou,
návrhovou komisi ve složení Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká, Jaroslav Hrňa a
zapisovatelem určuje paní Jitku Šafárikovou
Usnesení č. 2 bylo schváleno

3. Kontrola usnesení a zápisu 9. zasedání OZ ze dne 11. 11. 2015

Na základě schváleného programu jednání OZ pan starosta podal zprávu o plnění usnesení z minulého
zasedání ZO. K usnesení ze zastupitelstva obce č. 9 nebyla vznesena ani jedna připomínka, tudíž je platné.
Ověřovatelé zápisu: Gustav Rožnovják a Mgr. Jarmila Kopecká nevznesli námitek k zápisu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí platnost usnesení ZO č. 9 ze dne 11. listopadu 2015
Usnesení č. 3 bylo schváleno

4. Podání žádosti o dotaci do 21. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci
„Operačního programu Životní prostředí 2014-2020“

Zdůvodnění:
Starosta obce seznámil zastupitele obce s podáním žádosti o dotaci do 21. výzvy Ministerstva životního
prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014-2020“ a poté předal slovo manažerce
projektu Ing. Tereze Divecké.
Vzhledem k finančnímu rozboru, který zastupitelům předložila Ing. Divecká lze konstatovat, že za
podmínek programovacího období 2007 – 2013, by bylo možné podat žádost o dotaci na rozsah CELÉ
stavby (ČISTÁ ŘEKA BEČVA, KANALIZACE HUSLENKY, II. ETAPA).
Avšak za podmínek období 2014 – 2020, kdy se snížila hodnota vyřazovacího kritéria nákladové
efektivnosti na max. 90 000/ 1 nově připojeného obyvatele (ze 130 000/ 1 EO – šlo započítat i občanskou
vybavenost a rekreační zástavbu), již tento projekt nevyhovuje a byl by vyřazen.
Při snížení rozsahu projektu na nejhustěji osídlené části došlo k přepracování položkového rozpočtu. Po
odečtu nezpůsobilých nákladů a výpočtu nákladové efektivnosti za jednotlivé části (i součtu obou částí)
lze říci, že ani jedna varianta není vhodná pro podání do dotačního titulu OPŽP za nyní platných
hodnotících kritérií.
V případě, kdy by obec/zastupitelstvo obce trvalo na podání žádosti o dotaci, muselo by dojít k razantnímu
snížení položkového rozpočtu (v řádech desítek milionů). Ing. Divecká upozornila, že veřejnou zakázkou
by pravděpodobně došlo ještě k dalšímu snížení realizačního rozpočtu. Poté je otázkou, jak by dopadla
realizační fáze projektu i s přihlédnutím k faktu, že projektová rezerva 10% již je NEZPŮSOBILÝ
VÝDAJ. Dále došlo ke změně, kdy v programovacím období 2007 – 2013 byla způsobilá 10% rezerva
(hrazení víceprací, které byly nepředpokládané). V programovacím období 2014 – 2020 tato rezerva je již
nezpůsobilá, tzn., že případné vícepráce po odečtu souvisejících méněprací by byly hrazeny v plné výši
z obecního rozpočtu.
Při případné změně hodnotících kritérií v nové výzvě bude projekt znovu podrobně posouzen.
Diskuze:
Místostarostka obce – podmínky této výzvy jsou pro obce úplně špatně nastaveny
Ing. Divecká – je to spíše pro hustou zástavbu (sídliště atd.)
p. Schildberger – chtěl bych poděkovat paní za prezentaci, do výzvy nemá cenu vstupovat
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky zamítá podání žádosti o dotaci do 21. výzvy Ministerstva životního
prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014-2020“ na akci „Huslenky
Kanalizace II. etapa“
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
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5. Odprodej pozemků

par. č. 7150 a par. č. 7152/1 v k.ú. Huslenky

Zdůvodnění:
Místostarostka obce seznámila zastupitele obce s prodejem pozemku parc. č. 7150, výměra 666m2
pozemku parc. č. 7152/1, výměra 2 115m2 v k.ú. Huslenky. Záměr byl vyvěšen na úřední desce a
internetových stránkách obce od 12. 11. 2015 do 30. 11. 2015. Na záměr v řádném termínu reagovali dne
18. 11. 2015 manželé Alena a Petr Šulákovi Huslenky 649 nabízená cena celkem 27 810 Kč viz písemná
nabídka na odkoupení a zdůvodnění nabízené ceny. Dne 10. 12. 2015 přišla další nabídka na odkup
pozemku parc. č. 7150 a parc. č. 7152/1 k.ú. Huslenky od p. Radomíra Hrně , Huslenky 306, 756 02,
nabízená cena 13.905,-Kč.
Starosta obce nechává hlasovat o nabídce od pana Radomíra Hrni
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje prodej pozemků p.č. 7150 a 7152/1 v k.ú. Huslenky p.
Radomíru Hrňovi, Huslenky 306 za cenu 13 905 Kč a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy
 hlasování:
pro 0
proti 13
zdržel se 0
Návrh usnesení č. 5a byl zamítnut
Usnesení č. 5a bylo schváleno ve znění:
Zastupitelstvo obce Huslenky zamítá prodej pozemků p.č. 7150 a 7152/1 v k.ú. Huslenky p. Radomíru
Hrňovi, Huslenky 306 za cenu 13 905 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje prodej pozemků p.č. 7150 a 7152/1 v k.ú. Huslenky
manželům Aleně a Petrovi Šulákovým, Huslenky 649 za cenu 27 810 Kč a pověřuje starostu
k podpisu kupní smlouvy
 hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se 1
Usnesení č. 5b bylo schváleno

6. Smlouva o budoucí kupní smlouvě na pozemek par. č. 16202/11 v k.ú. Huslenky,
odděleno GP z pozemku 16202/5 v k.ú. Huslenky

Zdůvodnění:
Starosta obce seznámil zastupitele obce s jednáním s majitelem pozemku p. Krajíčkem. Bylo dohodnuto,
že se připraví Smlouva o smlouvě budoucí na odkup pozemku par. č. 16202/11 v k.ú. Huslenky, odděleno
GP z pozemku 16202/5 v k.ú. Huslenky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi obcí a p. Krajíčkem
Martinem, Rokytnice 393, 75501, Vsetín, týkající se budoucího odkupu pozemku p.č. 16202/11
odděleného z původního pozemku p.č. 16202/5 v k.ú. Huslenky GP č. 1790-165/2015, vyhotoveného
Ing. Eršilem, GEODETICKÉ PRÁCE, IČ: 11174234, Smetanova 1484, 75501 Vsetín a pověřuje
starostu k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
 hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se 1
Usnesení č. 6 bylo schváleno

7. Vyhlášení záměru prodeje pozemku par. č. 15662/2 oddělené příslušným GP
z pozemku 15662 v k.ú. Huslenky

Zdůvodnění:
Místostarostka obce seznámila zastupitele obce s vyhlášením záměru prodeje pozemku parc. č. 15662/2
oddělené příslušným GP z pozemku 15662 v k.ú. Huslenky. Jedná se o pozemek v lokalitě Hrachoveček.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 15662/2 o vým. 81
m2 odděleného z původního pozemku p.č. 15662 v k.ú. Huslenky příslušným GP zpracovaným Ing.
Eršilem, GEODETICKÉ PRÁCE, IČ: 11174234, Smetanova 1484, 75501 Vsetín
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 hlasování:
pro 13
Usnesení č. 7 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

8. Rozpočtové provizorium na rok 2016

Zdůvodnění:
Účetní obce p. Trlicová seznámila zastupitele obce s tím, že naše obec od 1. 1. 2016 se bude řídit dle
Rozpočtového provizoria což je do doby, než bude sestaven obecní rozpočet na rok 2016 (předpoklad do
poloviny měsíce března) Po tuto dobu se bude výdajová stránka rozpočtu řídit výdaji 1/12 rozpočtu 2015.
Tato varianta má výhodu, že během měsíce ledna a února již budeme mít přesnější představu o dalších
aktivitách v roce 2016, což vede k přesnějším číslům ve výdajích a zamezí provádění rozpočtových změn
ve větší míře.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2016, kdy po dobu, než bude
schválen rozpočet obce na rok 2016, se bude výdajová stránka rozpočtu řídit 1/12 skutečných výdajů
roku 2015 na jeden kalendářní měsíc
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

9. Rozpočtové opatření č. 9

Zdůvodnění:
Účetní obce p. Trlicová, seznámila zastupitele obce s Rozpočtovým opatřením č. 9 viz příloha
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje Rozpočtové opatření č. 9 dle přílohy
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

10. Čerpání fondu na opravu a investice vodovodního řádu za rok 2015

Zdůvodnění:
Účetní obce p. Trlicová, seznámila zastupitele obce s čerpáním fondu na opravu a investice vodovodního
řádu za rok 2015
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje čerpání fondu na opravu vodovodu za rok 2015 ve výši 166
570,30 Kč
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

11. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině pro ZŠ Huslenky

Zdůvodnění:
Účetní obce p. Trlicová, seznámila zastupitele obce s Dodatkem č. 6 ke zřizovací listině pro ZŠ Huslenky.
Převod majetku, vybavení školní jídelny, DDHM v hodnotě 102 909,41 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině ve znění Dodatku č. 5
Základní školy Huslenky
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno

12. Zpráva kontrolního výboru

Zdůvodnění:
Předseda kontrolního výboru Jiří Světinský seznámil zastupitele obce se zprávou kontrolního výboru za
rok 2015. Předseda: Světinský Jiří, členové výboru: Václavíková Jana a Ing. Josef Václavík
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
Usnesení č. 12 bylo schváleno

13. Smlouva o úhradě nákladů mezi obcí Huslenky, Francova Lhota a Valašská Senice a
Sdružení obcí Mikroregionu

Zdůvodnění:
Starosta obce seznámil zastupitele obce se smlouvou o úhradě nákladů mezi obcí Huslenky a Sdružení
obcí Mikroregionu Vsetínsko v rámci opčního práva na opravu komunikací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje Smlouvu o úhradě nákladů mezi Sdružením obcí
Mikroregionu Vsetínsko a obcí Francova Lhota, obcí Huslenky a obcí Valašská Senice
 hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se 1
Usnesení č. 13 bylo schváleno

14. Projednání obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Huslenky

Zdůvodnění:
Místostarostka obce seznámila zastupitele obce se zněním navrhované OZV.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Huslenky
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno

15. Projednání navýšení odměn zastupitelů od 1. 1. 2016

Starosta obce seznámil zastupitele obce o možnosti navýšení odměn zastupitelů od 1. 1. 2016
Ing. Straděj – částka je malá, nechal bych to stejné jak je nyní
Starosta obce souhlasí s názorem pana Ing. Straděje
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí informaci o možnosti navýšení odměn zastupitelů od 1.
1. 2016 a po rozpravě doporučuje nenavyšovat
Usnesení č. 15 bylo schváleno

16. Projednání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů

Místostarostka obce seznámila zastupitele obce s návrhem OZV – důvodem je novela zákona o místních
poplatcích
p. Schildberger – jak platí poplatky občané, kteří jsou přihlášení na obci?
Místostarostka obce – tito občané jsou od poplatku osvobozeni
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno
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17. Připomínky členů zastupitelstva a občanů

p. Světinský – poděkoval zapisovatelce za celoroční zapisování RO a ZO
p. Světinský – bylo by vhodné zakoupit nové vánoční osvětlení na stromek
Starosta obce – osvětlení se bude řešit hned po novém roce, nákup poté v jarních měsících, přiznávám, že
díky kanalizaci jsem tenhle problém odložil až na dno šuplíku
p. Schildberger – lidé si stěžují na špatnou práci ČP, balíky chodí se zpožděním, dopisy z Huslenek do
Huslenek šly 7 dnů, bylo by možné, zda by šel napsat opět dopis na ČP
p. Václavíková – uzavřeli jsme školku od 18. 12. 2015, rodiče byli informováni
Mgr. Kopecká – poděkovala všem zastupitelům a zaměstnancům obce za dobře vykonanou práci v roce
2015
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva obce a občanů obce
z dnešního zasedání, viz zápis
Usnesení č. 17 bylo schváleno

18. Závěr

Starosta obce poděkoval členům OZ za účast, popřál všem krásné prožití Vánočních svátků a zasedání
ukončil v 19:30 hod.

Ukončení: 19.30 hod.

Zapsala: Jitka Šafáriková

Zápis byl vyhotoven dne 16. 12. 2015

Ing. Josef Václavík
ověřovatel zápisu

Mgr. Helena Jurčíková
místostarostka
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Jana Václavíková
ověřovatel zápisu

Oldřich Surala
starosta obce
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