OBEC HUSLENKY
Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného
dne 16. 3. 2016 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, Vozák Antonín
ml., Vozák Antonín st., Bc. Schön Martin, Hrňa Jaroslav, Rožnovják Gustav
Neomluveni: Zádilský Josef
Začátek:
17.00 hod
Zapisovatelka:Jitka Šafáriková
Poznámka: úvodem požádal zástupce vedoucího oddělení Policie ČR obvodní oddělení Karolinka
npor. Bc. Jiří Čampa o představení přiděleného policisty pro obec Huslenky a to pprap. Daniela
Kubáčka, přidělen pro naši obec k datu 1. 10. 2015

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 14 členů OZ a tudíž dnešní zasedání je schopno jednat a usnášet se.
K usnesení OZ č. 10 ze dne 16. 12. 2015 nebyla na OÚ vznesena ani jedna připomínka, tudíž je platné.

Program: viz pozvánka
Starosta navrhuje rozšířit a upravit program o tyto body:
1. Obchodní podmínky – návrh smlouvy na provedení díla – stavební práce na stavbě „Silnice II/487
Huslenky, průjezdní úsek“- tento bod zařadit do programu jako bod programu č. 10b
2. Dodatek č. 1 k Dohodě o společném postupu přípravy a realizaci stavby „Silnice II/487 Huslenky,
průjezdní úsek“ č.151/15 - tento bod zařadit do programu jako bod programu č. 10c
 hlasování o programu:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje program zasedání ZO č. 11
Usnesení č. 1 bylo schváleno

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

Miroslav Čapák
Antonín Vozák ml.
 hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Zapisovatelka:
Jitka Šafáriková
Volba návrhové komise – navrženi:
předseda: Mgr. Helena Jurčíková
členové:
Gustav Rožnovják, Jaroslav Hrňa
 hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se 2
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky určuje ověřovatele zápisu Miroslava Čapáka a Antonína Vozáka ml.,
návrhovou komisi ve složení Mgr. Helena Jurčíková, Gustav Rožnovják, Jaroslav Hrňa a
zapisovatelem určuje paní Jitku Šafárikovou
Usnesení č. 2 bylo schváleno

3. Kontrola usnesení a zápisu 10. zasedání OZ ze dne 16. 12. 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: Ing. Josef Václavík a Jana Václavíková nevznesli námitek k zápisu.
Návrh na usnesení:
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Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí platnost usnesení ZO č. 10 ze dne 16. prosince 2015
Usnesení č. 3 bylo schváleno

4. Rozpočet na rok 2016 (příjmy a výdaje) + veřejnoprávní smlouvy

Zdůvodnění:
Účetní obce seznámila zastupitele obce s rozpočtem obce na rok 2016. Rozpočet obce byl projednán a
připomínkován na pracovním zasedání ZO dne 24. 2. 2016 a poté vyvěšen na úřední desce obce a
internetových stránkách. K dnešnímu dni nebyla na obec vznesena žádná připomínka.
Paní účetní upřesnila nutnost navýšení Tř. 4 Dotace - položka 4112 o 200,- Kč, tj. celkem navýšeno na
668 200,-Kč a v § 6310 položka 2141 – Příjmy z úroků - bude o 200, -Kč ponížena, tj. na 2800,-Kč.
Celkem výše příjmů bude nezměněna.
Starosta obce nechává hlasovat, zda má znovu paní účetní rozebírat rozpočet po všech položkách
 hlasování:
pro 0
proti 14
zdržel se 0
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje rozpočet obce Huslenky, tj. příjmy, výdaje a financování
na rok 2016
 hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
b) Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou podle § 10 a zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů mezi Obcí Huslenky a
Římskokatolickou farností Halenkov, IČ: 48739430, na částku 80 000 Kč a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy
 hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
c) Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou podle § 10 a zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů mezi Obcí Huslenky a Charitou svaté
Rodiny Nový Hrozenkov, IČ:48773514, na částku 188 000 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy
 hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
d) Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou podle § 10 a zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů mezi Obcí Huslenky a TJ Sokol
Huslenky, IČ: 49562860, na částku 160 000 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
 hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
e) Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou podle § 10 a
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů mezi Obcí Huslenky a
Charitou svaté Rodiny Nový Hrozenkov, IČ:48773514, na částku 32 000 Kč, která byla schválena
na zasedání RO č. 30 dne 3. 2. 2016 v návaznosti na zasedání ZO č. 10 dne 16. 12. 2015
(rozpočtové provizorium).
Usnesení č. 4 a), b), c), d) byly schváleny
Usnesení 4 e) bylo vzato na vědomí

4a. Zpráva finančního výboru
Zdůvodnění:
Předseda finančního výboru seznámil zastupitele obce se zprávou finančního výboru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí zprávu finančního výboru
Usnesení č. 4a bylo schváleno

5. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-8016006, par. č. 15820/3 v k.ú. Huslenky

Starosta obce seznámil zastupitele obce se smlouvou o zřízení VB č. IP-12-8016006, par. č. 15820/3 v k.ú.
Huslenky.
Návrh usnesení:
11. zasedání ZO 16. 3. 2016

stránka 2 (celkem 5)

OBEC HUSLENKY
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje smlouvu o zřízení VB k nadzemní přípojce NN v k.ú.
Huslenky č. IP-12-8016006, Huslenky, p. Bočinec
 hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

6. Odkup pozemku par. č. 12560/2 k.ú. Huslenky, výměra 29 m2

Zdůvodnění:
Starosta obce seznámil zastupitele obce s odkupem pozemku parc. č. 12560/2 k.ú. Huslenky, výměra
29 m2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje odkup pozemku parc. č. 12560/2 k.ú. Huslenky, výměra
29 m2 za 1 Kč/ 1 m2, od p. Mgr. Lucie Markové, Heyrovského 421/35, Povel, 77900 Olomouc a
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
 hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

7. Odkup pozemku parc. č. 16202/11 k.ú. Huslenky, výměra 173 m2

Zdůvodnění:
Starosta obce seznámil zastupitele obce s odkupem pozemku parc. č. 16202/11, kdy na zasedání ZO č. 10
byla schválena budoucí kupní smlouva s panem Krajíčkem, nyní je připravena kupní smlouva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje odkup pozemku parc. č. 16202/11, o výměře 173 m2 v k.ú.
Huslenky, odděleného z původního pozemku parc. č. 16202/5 v k.ú. Huslenky GP č. 1790-165/2015 ze
dne 15. 12. 2015, vyhotovil Ing. Eršil, Geodetické práce IČ:11174234, Smetanova 1484, Vsetín, od p.
Martina Krajíčka, Rokytnice 393, Vsetín a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy
 hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

8. Převod pozemku par. č. 15662/2 v k.ú. Huslenky

Zdůvodnění:
Místostarostka obce seznámila zastupitele obce s vyhlášením záměru prodeje pozemku parc. č. 15662/2 o
vým. 81 m2 viz grafická příloha, odděleného z původního pozemku 15662 v k.ú. Huslenky. Záměr
prodeje byl vyhlášen v souvislosti s možným výkupem části pozemku parc.č. 7146/3 o vým. 73 m2,
odděleného z původní parc.č. 7146/1 v k.ú. Huslenky z důvodu, že na oddělené části parc.č. 7146/3 se
nachází obecní komunikace a veřejná splašková kanalizace, čímž by došlo k narovnání vzájemných
majetkoprávních vztahů.
Na záměr reagovali 4 zájemci (3 nabídky v zalepených obálkách, 1 nabídka volně přístupná).
Rada obce na svém zasedání č. 31 ze dne 18. 2. 2016 doporučuje OZ zrušit záměr prodeje pozemku par. č.
15662/2 o vým. 81 m2 a doporučuje vyhlásit záměr směny pozemku parc.č. 15662/2 o vým. 50 m2,
oddělené z původní ho pozemku 15662 v k.ú. Huslenky viz příloha.
Starosta obce nechává hlasovat, zda zastupitelé souhlasí s otevřením zalepených obálek zaslaných na obec
 hlasování:
pro 0
proti 14
zdržel se 0
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Huslenky zamítá prodej pozemku parc. č. 15662/2 k.ú. Huslenky o výměře 81
m2, odděleného z původního pozemku parc.č. 15662 v k.ú. Huslenky viz příloha
 hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
b) Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje vyhlášení záměru směny pozemku parc. č. 15662/2 o
výměře 50 m2 odděleného z původního pozemku parc.č. 15662 v k.ú. Huslenky viz příloha.
 hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 8 a) bylo zamítnuto
Usnesení č. 8 b) bylo schváleno
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9. Převod pozemku par. č. 735 v k.ú. Huslenky

Zdůvodnění:
Místostarostka obce seznámila zastupitele obce s možností bezúplatného převodu pozemku parc. č. 735 v
k.ú. Huslenky, vlastník Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 735 v k.ú. Huslenky od
České republiky – příslušnost hospodařit s majetkem státu – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111 a pověřuje starostu obce
k podpisu příslušné smlouvy.
 hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

10a. Smlouva o společném postupu dodavatelů mezi Obcí Huslenky a Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje (průjezdní úsek obcí Huslenky II/487)
Zdůvodnění:
Starosta obce seznámil zastupitele obce se smlouvou o společném postupu dodavatelů při zadávání
veřejné zakázky „Silnice II/487: Huslenky, průjezdní úsek“, která bude uzavřena mezi Obcí Huslenky a
ŘSZK.
p. Schildberger – projekt se mi zdá drahý, stále se navyšuje, točna je špatně navržena, cesta se bude
v době příjezdu více autobusu ucpávat, zastaví se provoz na silnici II/487
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje smlouvu o společném postupu dodavatelů při zadávání
veřejné zakázky „Silnice II/487: Huslenky, průjezdní úsek“ která bude uzavřena mezi Obcí Huslenky
a ŘSZK p.o. a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 1
Usnesení č. 10a bylo schváleno

10b. Obchodní podmínky – návrh smlouvy na provedení díla – stavební práce na stavbě
„Silnice II/487 Huslenky, Průjezdní úsek“
Zdůvodnění:
Starosta obce seznámil zastupitele obce s obchodními podmínkami, rozsahem a obsahem díla, staveniště,
čas a místo plnění, cena za dílo, zaplacení ceny, provádění díla, subdodavatelé zhotovitele, dodatečné
práce, zajištění řádného plnění, záruka, závěrečná ustanovení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje obchodní podmínky – návrh smlouvy na provedení díla –
stavební práce na stavbě „Silnice II/487: Huslenky, průjezdní úsek“ a pověřuje starostu obce
k podpisu
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 1
Usnesení č. 10b bylo schváleno

10c. Dodatek č. 1 k dohodě o společném postupu, přípravy a realizace stavby „Silnice
II/487: Huslenky, průjezdní úsek“
Zdůvodnění:
Starosta obce seznámil zastupitele obce s dodatkem č. 1 k dohodě o společném postupu, přípravy a
realizace stavby „Silnice II/487: Huslenky, průjezdní úsek“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje Dodatek č. 1 k dohodě o společném postupu přípravy a
realizace stavby „Silnice II/487: Huslenky, průjezdní úsek“ a pověřuje starostu obce k podpisu
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 1
Usnesení č. 10c bylo schváleno
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11.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv a povinností ČřB II vyplývajících ze
stavebního povolení (územního rozhodnutí)
Zdůvodnění:
Místostarostka obce seznámila zastupitele obce s Dodatkem č. 1 vč. Přílohy č. 1 ke Smlouvě o převodu
práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení (územního rozhodnutí) týkající se stavby
kanalizace ČřB II.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje Dodatek č. 1 vč. Přílohy č. 1 ke Smlouvě o převodu práv a
povinností vyplývajících ze stavebního povolení (územního rozhodnutí) z 21. 9. 2013, uzavřený mezi
Obcí Huslenky a Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko a pověřuje starostu obce k jeho podpisu
 hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno

12.

13.

Připomínky členů zastupitelstva a občanů
Místostarostka obce – byl vydán kolaudační souhlas k užívání kanalizace v obci, lidé se mohou začít
připojovat, informace jsou na internetových stránkách obce. Materiál na přípojky a projekt je potřeba si
vyzvednout na firmě Služby obce Huslenky.
Starosta obce – informace o možnosti připojení nechat vyhlásit rozhlasem
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva obce a občanů obce
z dnešního zasedání, viz zápis
Usnesení č. 12 bylo schváleno

Závěr
Starosta obce poděkoval členům OZ za účast a zasedání ukončil v 18:50 hod.
Ukončení: 18.50 hod.

Zapsala: Jitka Šafáriková

Zápis byl vyhotoven dne 16. 3. 2016

Miroslav Čapák
ověřovatel zápisu

Mgr. Helena Jurčíková
místostarostka

11. zasedání ZO 16. 3. 2016

Antonín Vozák ml.
ověřovatel zápisu

Oldřich Surala
starosta obce
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