OBEC HUSLENKY
Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného
dne 25. 4. 2016 v obřadní síni obecního úřadu
Přítomní:

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

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 11 členů OZ a tudíž dnešní zasedání je schopno jednat a usnášet se.
K usnesení OZ č. 11 ze dne 16. 3. 2016 nebyla na OÚ vznesena ani jedna připomínka, tudíž je platné.

Program: viz pozvánka
Starosta navrhuje rozšířit a upravit program o tyto body:
1. Směna pozemků dle vyhlášeného záměru na OZ č. 11 dne 16. 3. 2016 - tento bod zařadit do programu
jako bod programu č. 14
2. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 16183/1 v k.ú. Huslenky - tento bod zařadit do
programu jako bod programu č. 15
Starosta oslovuje zastupitele, zda někdo z nich chce doplnit program.
Místostarostka navrhuje rozšířit a upravit program o tyto body:
1. Vyhlášení záměrů prodeje částí pozemku p.č. 15541/1 dle GP č. 1792-172/2015 - tento bod zařadit do
programu jako bod programu č. 16
2. Projednání žádosti o vysvětlení a nápravu změny v územním plánu v roce 2015 ze dne 19.4.2016 od
p. Hradové a p. Adamce na pozemku p.č. 16217/4 v k.ú. Huslenky - tento bod zařadit do programu
jako bod programu č. 17
3. Projednání nabídky pojištění od firmy OPTIMUM – centrum pojištění s.r.o. dle přípisu ze dne 12.
4. 2016 - tento bod zařadit do programu jako bod programu č. 18
 hlasování o programu:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje program zasedání ZO č. 12
Usnesení č. 1 bylo schváleno

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

Bc. Martin Schön
Jiří Světinský
 hlasování:
pro 10
proti 0
zdržel se 1
Zapisovatelka:
Mgr. Helena Jurčíková
Volba návrhové komise – navrženi:
předseda: Mgr. Helena Jurčíková
členové:
Mgr. Jarmila Kopecká, Jana Václavíková
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky určuje ověřovatele zápisu Bc. Martina Schöna, Jiřího Světinského,
návrhovou komisi ve složení Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká, Jana Václavíková a
zapisovatelem určuje Mgr. Helenu Jurčíkovou
Usnesení č. 2 bylo schváleno
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3. Kontrola usnesení a zápisu 11. zasedání OZ ze dne 16. 3. 2016

Na základě schváleného programu jednání OZ pan starosta podal zprávu o plnění usnesení z minulého
zasedání ZO. K usnesení ze zastupitelstva obce č. 11 nebyla vznesena ani jedna připomínka, tudíž je
platné. Ověřovatelé zápisu: Miroslav Čapák a Antonín Vozák ml. nevznesli námitek k zápisu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí platnost usnesení ZO č. 11 ze dne 16. března 2016
Usnesení č. 3 bylo schváleno

4. Jmenování zástupce na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace za obec
Huslenky

Na jednání Rady č. 32 ze dne 21. 3. 2016 byl navržen ke schválení OZ starosta obce Oldřich Surala jako
delegát na Valnou hromadu Vodovody a kanalizace a.s. Vsetín konanou dne 2. 6. 2016.
Zastupitelé bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje starostu Oldřicha Suralu jako delegáta (zástupce obce
Huslenky) na Valnou hromadu firmy Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., konanou dne 2. 6. 2016
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

5. Podání žádosti o přidělení dotačních prostředků pro realizaci projektu „Silnice

II/487: Huslenky – objekty obce Huslenky“, do programu IROP, 18. výzva – Podpora
bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

Starosta seznámil zastupitele s možností získání dotace na stavební objekty obce, které bude stavit obec
při rekonstrukci silnice II/487. Vysvětlil, že silnici II/487 bude rekonstruovat Zlínský kraj (silnice, mosty,
přemostění) a obec bude řešit stavby za obrubou silnice (chodníky, vjezdy, rekonstrukce zídek apod. –
realizace cca červen 2017, 3-4 měsíce, jde o úsek od Rožnovjáků po benzinku), starosta seznámil
zastupitele s přibližným rozpočtem akce, vč. jednotlivých položek (rozpočet bude upřesněn až po
ukončení VŘ) a upozornil, že akce se musí ze strany obce předfinancovat – pokud by to bylo nutné,
musela by obec vyřídit krátkodobý úvěr
p. Rožnovják – bude se hýbat s VO?
Starosta obce – budou se přidávat sloupy kvůli přechodům
p. Rožnovják – kde budou přechody?
Starosta obce – u Pokorných, u benzinky, u točny
Ing. Václavík – kde budou parkovací stání?
Starosta – naproti kostela v úseku od pošty k točně
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje podání žádosti o přidělení dotačních prostředků pro realizaci
projektu „Silnice II/487: Huslenky – objekty obce Huslenky“, do programu IROP, 18. výzva –
Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy a zároveň schvaluje předfinancování této akce ze
strany obce Huslenky
 hlasování:
pro 10
proti 1
zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

6. Smlouva o zřízení služebnosti mezi Obcí Huslenky a Povodím Moravy s.p. na akci
Cyklostezka Bečva – úsek I

Jedná se o části par. č. 15935/2 a par. č. 15940/10 v k.ú. Huslenky zastavěné cyklostezkou – služebnost
spočívá v povinnosti povinného (Povodí) trpět umístění a provozování místní komunikace – cyklostezky
na částech předmětných pozemků (zábor dle příslušného GP) a dále spočívá v právu chůze a jízdy
oprávněného, tj. právo za účelem údržby, oprav vstupovat či vjíždět na tyto pozemky. Právo služebnosti se
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zřizuje jednorázově - úplatně - celkem za 12 276 Kč + DPH, zábor pozemku 186 m2, projednáno na OR
č. 32 dne 21. 3. 2016
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Obcí Huslenky a Povodím
Moravy s.p. na akci Cyklostezka Bečva – úsek I a pověřuje starostu k jejímu podpisu
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

7. Smlouva o zřízení služebnosti mezi Obcí Huslenky a Povodím Moravy s.p. na akci
veřejné osvětlení Cyklostezky - úsek I

Podobné jako bod č. 6 – jedná se o veřejné osvětlení cyklostezky – služebnost se zřizuje za úplatu na části
pozemku par. č. 15927/4, 15932/2,15935/2 a 15940/10 v k.ú. Huslenky, služebnost spočívá v umístění
stavby VO na předmětných pozemcích + přístup na uvedené pozemky z hl. údržby a oprav VO.
Služebnost se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 4 950 Kč + DPH
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Obcí Huslenky a Povodím
Moravy s.p. na akci „Veřejné osvětlení Cyklostezky - úsek I“ a pověřuje starostu k jejímu podpisu
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

8. Odkoupení pozemku par. č. 16011/30 (části pozemku p.č. 16011/16) v k. ú. Huslenky

Jedná se o majetkoprávní vyrovnání akce Cyklostezka Bečva – úsek I, kdy po stavbě CS byla cyklostezka
zaměřena a zasahuje do pozemku p.č. 16011/16 p. Jakeše - GP byl z tohoto pozemku oddělen pozemek
p.č. 16011/30 o vým. 26 m2, který má obec zájem vykoupit za cenu 50,- Kč/1m2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje odkup pozemku p.č. 16011/30, o vým. 26 m2, v k.ú. Huslenky,
který byl oddělen z původního pozemku p.č. 16011/16 v k.ú. Huslenky GP č. 1795-100/2015 ze dne 27.
11. 2015, vyhotovil Ing. Eršil IČ: 11174234, za cenu 50,- Kč/1m2 od p. Jakeše, Huslenky 444 a
pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

9. Odkoupení pozemku parc.č. 16026/6 (částí pozemků p.č.16026 a p.č. 16011/16) v k.ú.
Huslenky

Jedná se o majetkoprávní vyrovnání akce Cyklostezka Bečva – úsek I (podobně jako v bodě 8.), kdy po
stavbě CS byla cyklostezka zaměřena a zasahuje do pozemků p.č. 16011/16 p. Jakeše a p.č. 16026 p.
Sniegoňové - GPlánem byl z těchto dvou pozemků oddělen pozemek p.č. 16026/6 o vým. 332 m2, který
má obec zájem vykoupit za cenu 50,-Kč/1m2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje odkup pozemku p.č. 16026/6, o vým. 332 m2, v k.ú. Huslenky,
skládajícího se z dílu „a“ o výměře 257 m2, který byl oddělen z původního pozemku p.č. 16026 v k.ú.
Huslenky a dílu „b“ o vým. 75 m2, který byl oddělen z původního pozemku 16011/16 v k.ú. Huslenky,
vše v GP č. 1795-100/2015 ze dne 27. 11. 2015, vyhotovil Ing. Eršil IČ: 11174234, za cenu 50,- Kč/1m2
od p. Sniegoňové, Huslenky 532 (díl „a“) a od p. Jakeše, Huslenky 444 (díl „b“) a pověřuje starostu
k podpisu kupní smlouvy
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

12. zasedání ZO 25. 4. 2016

stránka 3 (celkem 7)

OBEC HUSLENKY
10. Odkup pozemku parc.č. 16332/2 (části pozemku 16332) v k.ú. Huslenky

Jedná se o majetkoprávní vypořádání vlastnických vztahů v lokalitě Hřebík u Kotalů, kdy obecní
komunikace zasahuje do soukromých pozemků, problém se otevřel při stavbě obecní kanalizace
GPlánem byl odměřen pozemek p.č. 16332/2, na kterém vede komunikace, obec má zájem ho vykoupit za
cenu 50,- Kč/1m2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje odkup pozemku parc. č. 16332/2, o vým. 45 m2, v k.ú.
Huslenky, který byl oddělen z původního pozemku p.č. 16332 v k.ú. Huslenky GP č. 1797-191/2015 ze
dne 7. 3. 2016, vyhotovil Ing. Eršil IČ: 11174234, za cenu 50,- Kč/1m2 od p. Pavelky, T. Bati 6515,
Zlín a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

11. Odkup pozemku par.č. 16456/3 (části pozemku 16456) v k.ú. Huslenky

Jedná se o majetkoprávní vypořádání vlastnických vztahů v lokalitě Hřebík u Kotalů, kdy obecní
komunikace zasahuje do soukromých pozemků, problém se otevřel při stavbě obecní kanalizace GPlánem byl odměřen pozemek p.č. 16456/3, na kterém vede komunikace, obec má zájem ho vykoupit za
cenu 50,- Kč/1m2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje odkup pozemku parc. č. 16456/3, o vým. 49 m2, v k.ú.
Huslenky, který byl oddělen z původního pozemku p.č. 16456 v k.ú. Huslenky GP č. 1797-191/2015 ze
dne 7. 3. 2016, vyhotovil Ing. Eršil IČ: 11174234, za cenu 50,- Kč/1m2 od Jany Kotalové, Huslenky
455 a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno

12. Odkup pozemku parc.č. 12574/4 (části pozemku 12574/3) v k.ú. Huslenky

Jedná se o majetkoprávní vypořádání vlastnických vztahů v lokalitě Hřebík u Kotalů, kdy obecní
komunikace zasahuje do soukromých pozemků, problém se otevřel při stavbě obecní kanalizace
-GPlánem byl odměřen pozemek p.č. 12574/4, na kterém vede komunikace, obec má zájem ho vykoupit
za cenu 50,- Kč/1m2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje odkup pozemku parc. č. 12574/4, o vým. 7 m2, v k.ú.
Huslenky, který byl oddělen z původního pozemku p.č. 12574/3 v k.ú. Huslenky GP č. 1797-191/2015
ze dne 7. 3. 2016, vyhotovil Ing. Eršil IČ: 11174234, za cenu 50,- Kč/1m2 od Jany Kotalové, Huslenky
455 a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno

13. Vyhlášení záměru prodeje parc.č. 15541/9 (části pozemku 15541/1) v k.ú. Huslenky

Jedná se o majetkoprávní vypořádání vlastnických vztahů v lokalitě Hřebík u Kotalů, kdy obecní
komunikace zasahuje do soukromých pozemků a naopak část obecního pozemku p.č. 15541/1 je užívána
majiteli pozemků, na kterých cesta skutečně vede, vzájemným vypořádáním by se věc dala do pořádku –
souvisí s body č. 11,12
GPlánem byl odměřen pozemek p.č. 15541/9 o vým. 93 m2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 15541/9, o vým.
93 m2, v k.ú. Huslenky, který byl oddělen z původního pozemku p.č. 15541/1 v k.ú. Huslenky GP č.
1797-191/2015 ze dne 7. 3. 2016, vyhotovil Ing. Eršil IČ: 11174234, Vsetín
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
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Usnesení č. 13 bylo schváleno

14. Směna pozemků dle vyhlášeného záměru na OZ č. 11 dne 16. 3. 2016

Jedná se o majetkoprávní vyrovnání v lokalitě Hrachoveček u Hrňů, na minulém ZO byl vyhlášen záměr
směny pozemku p.č. 15662/2 v k.ú. Huslenky, oddělen z původního pozemku 15662 v k.ú. Huslenky, na
tento záměr reagovali manželé Hrňovi (e-mail z 20.4.2016), nabízí rovnocennou výměru z parcely 7146/1
(7146/3) v k.ú. Huslenky, pod kterou se nachází místní komunikace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje směnu pozemků a to: obecního pozemku p.č. 15662/2 v k.ú.
Huslenky, oddělen příslušným GP z původního pozemku p.č. 15662 v k.ú. Huslenky do vlastnictví
manželů Hrňových, tj. Ing. Hrně, Huslenky 309 a Ing. Hrňové, Krátká 711, Valašské Meziříčí a
pozemku p.č. 7146/3, oddělen příslušným GP z původního pozemku p.č. 7146/1 v k.ú. Huslenky do
vlastnictví obce Huslenky
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno

15. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 16183/1 v k.ú. Huslenky

Na obec byla podána žádost p. Lánové a p. Nováka o odkoupení cca 200 m2 obecního pozemku 16183/1
v k.ú. Huslenky, kdy tato část navazuje na jejich pozemky, jde o lokalitu v Losovém u cyklostezky, pokud
bude ZO souhlasit, náklady na GP a kupní smlouvu by nesli žadatelé
Dotaz zastupitelů: není to cesta?
Místostarostka: pozemek 16183/1 v této části vede mimo reálnou komunikaci, v této části je reálná
komunikace (cyklostezka) již majetkoprávně dořešena
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 16183/1
v k.ú. Huslenky viz grafická příloha
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno

16. Vyhlášení záměrů prodeje částí pozemku p.č. 15541/1 dle GP č. 1792-172/2015

Jedná se o majetkoprávní vypořádání vlastnických vztahů v lokalitě Hřebík u Orságů, kdy obecní
komunikace v reálu zasahuje do soukromých pozemků a naopak, část obecní p.č.15541/1 je užívána
soukromými majiteli, problém se otevřel při stavbě obecní kanalizace
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje vyhlášení záměrů prodeje pozemků p.č. 15541/10 o vým. 61
m2, 15541/11 o vým. 33 m2, 15541/13 o vým. 12 m2, 15541/14 o vým. 15 m2, 15541/15 o vým. 28 m2,
st. 3590 o vým. 8 m2, vše v k.ú. Huslenky, které byly všechny odděleny z původního pozemku p.č.
15541/1 v k.ú. Huslenky GP č. 1792-172/2015 ze dne 23. 3. 2016, který vyhotovil Ing. Eršil, IČO:
11174234, Smetanova 1484, Vsetín
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno
V čase 18:17 odešel zastupitel Bc. Martin Schön, zastupitelů je nyní 10

17. Projednání žádosti o vysvětlení a nápravu změny v územním plánu v roce 2015 ze dne
19.4.2016 od p. Hradové a p. Adamce na pozemku p.č. 16217/4 v k.ú. Huslenky

Místostarostka přečetla žádost, problém spočívá v tom, že v současnosti ze strany žadatelů nelze vyřídit
povolení k trvalému užívání stavby, protože je to v rozporu s platným územním plánem, místostarostka
podala vysvětlení ohledně platného územního plánu (ÚP): tento byl před schválením projednáván cca 5
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let, kdy do tohoto ÚP bylo možno v průběhu jeho projednávání několikrát vstoupit i ze strany občanů, kdy
tyto možnosti byly vždy řádně zveřejněny na úřední desce - naposledy to bylo možné při veřejném
projednání ÚP v prosinci 2014. Žadatelé nikdy nevznesli k projednávanému ÚP oficiální připomínku či
námitku, proto tento problém nemohl být v rámci projednávání ÚP řešen (nepřišel žádný podnět z jejich
strany).
Pokud by žadatelé stihli vyřídit požadavek na trvalé užívání stavby v době platnosti původního ÚP, neměli
by problém. Toto vyřizování však je věcí žadatelů, nikoliv obce Huslenky, obec v této věci pouze na
základě jejich žádosti vydala 22. 6. 2015 souhlasné stanovisko k trvalému užívání stavby, které žadatelé
potřebovali doložit na stavební úřad. Nový ÚP pak nabyl účinnosti 7. 8. 2015.
Věc nelze řešit jinak, než oficiální změnou ÚP, místostarostka projedná s pořizovatelem MěÚ Vsetín
možnost zahájení procesu o změně územního plánu dle stavebního zákona, zároveň upozorňuje, že je to
záležitost dlouhodobá s tím, že předem nelze říci, zda bude tato změna schválena, protože obec může
proces pořízení změny začít, ale následně pak bude probíhat proces projednávání změny u dotčených
orgánů dle stavebního zákona, které k ní budou vydávat svá stanoviska (CHKO, Ministerstvo obrany,
dopravy, ZPF atd.)
p. Hradová – žádám o informaci, co jste zjistila
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí projednání žádosti o vysvětlení a nápravu změny
v územním plánu v roce 2015 ze dne 19.4.2016 od p. Hradové a p. Adamce na pozemku p.č. 16217/4
v k.ú. Huslenky a pověřuje Mgr. Jurčíkovou k jednání s odborem územního plánování MěÚ Vsetín
v této věci
Usnesení č. 17 bylo schváleno

18. Projednání žádosti o navázání spolupráce od firmy OPTIMUM – centrum pojištění
s.r.o.

Místostarostka přečetla v plném znění přípis „Žádost o navázání spolupráce“ od firmy OPTIMUMcentrum pojištění s.r.o. ze dne 12. 4. 2016, v současnosti obec Huslenky i SOH s.r.o. pojišťovací makléře
mají, ZO proto bere nabídku fy OPTIMUM – centrum pojištění s.r.o. pouze na vědomí
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí Žádost o navázání spolupráce od firmy OPTIMUM –
centrum pojištění s.r.o. ze dne 12. 4. 2016
Usnesení č. 18 bylo schváleno

19. Připomínky členů zastupitelstva a občanů

Starosta obce informoval zastupitele o poděkování za poskytnutí dotace ze strany římskokatolického
farního úřadu Halenkov
Jana Václavíková – poděkovala členkám ČČK p. Slováčkové a p. Sklářové za besedu o první pomoci
v MŠ
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva obce a občanů obce
z dnešního zasedání, viz zápis
Usnesení č. 19 bylo schváleno

20. Závěr

Starosta obce poděkoval členům OZ za účast a zasedání ukončil v 19:10 hod.

12. zasedání ZO 25. 4. 2016
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OBEC HUSLENKY

Ukončení: 19.10 hod.

Zapsala: Mgr. Helena Jurčíková

Zápis byl vyhotoven dne 25. 4. 2016

Bc. Martin Schön
ověřovatel zápisu

Mgr. Helena Jurčíková
místostarostka

12. zasedání ZO 25. 4. 2016

Jiří Světinský
ověřovatel zápisu

Oldřich Surala
starosta obce

stránka 7 (celkem 7)

