OBEC HUSLENKY

VÝPIS USNESENÍ
z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 25. 4. 2016 v
obřadní síni obecního úřadu
Přítomno:
Místo:
Začátek jednání:
Zapisovatel:

11 členů OZ (viz prezenční listina)
obřadní síň obecního úřadu
17.00 hod.
Mgr. Helena Jurčíková

1 - 12/16 ZO Huslenky schvaluje:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

program zasedání ZO č. 12

zápis bod č. 1
starostu Oldřicha Suralu jako delegáta (zástupce obce Huslenky) na Valnou hromadu firmy
Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., konanou dne 2. 6. 2016

zápis bod č. 4
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

zápis bod č. 5

příloha č. 1
Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Obcí Huslenky a Povodím Moravy s.p. na akci Cyklostezka
Bečva – úsek I a pověřuje starostu k jejímu podpisu

zápis bod č. 6

příloha č. 2
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

zápis bod č. 7

příloha č. 3
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

zápis bod č. 8

příloha č. 4
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

zápis bod č. 9

příloha č. 4
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

zápis bod č. 10

příloha č. 5
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
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10.

11.

12.

13.
14.


zápis bod č. 11

příloha č. 5
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

zápis bod č. 12

příloha č. 5
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

zápis bod č. 13

příloha č. 5
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

zápis bod č. 14
vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 16183/1 v k.ú. Huslenky viz grafická příloha

zápis bod č. 15

příloha č. 6
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

zápis bod č. 16

příloha č. 7

2 - 12/16 ZO Huslenky určuje:
1.

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

zápis bod č. 2

3 - 12/16 ZO Huslenky bere na vědomí:
1.
2.

3.
4.

platnost usnesení ZO č. 11 ze dne 16. března 2016

zápis bod č. 3
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

zápis bod č. 17

příloha č. 8
Žádost o navázání spolupráce od firmy OPTIMUM – centrum pojištění s.r.o. ze dne 12. 4. 2016

zápis bod č. 18

příloha č. 9
připomínky členů zastupitelstva obce a občanů obce z dnešního zasedání, viz zápis

zápis bod č. 19
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Zapisovatelka:

Mgr. Helena Jurčíková

Ověřovatelé zápisu: Bc. Martin Schön
Jiří Světinský

Nedílnou součástí tohoto Usnesení je i Zápis z jednání OZ č. 12 (zveřejněný na www.huslenky.cz) a
přílohy 1-9 založeny u starosty obce k nahlédnutí

Mgr. Helena Jurčíková
místostarostka

12. zasedání ZO 25. 4. 2016

Oldřich Surala v.r.
starosta obce
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