OBEC HUSLENKY

VÝPIS USNESENÍ
z 13. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 22. 6. 2016 v
obřadní síni obecního úřadu
Přítomno:
Místo:
Začátek jednání:
Zapisovatel:

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

1 - 13/16 ZO Huslenky schvaluje:
1. program zasedání ZO č. 13
zápis bod č. 1
2. odkup lesních pozemků p.č. 10952 a 10948, oba v k.ú. Huslenky, oba za kupní cenu 85 tis. Kč a
pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy
zápis bod č. 4
příloha č. 1
3. odkup lesních pozemků p.č. 4717, 4725/2 a 4726, vše v k.ú. Huslenky, všechny tři za kupní cenu
74 tis. Kč a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy
zápis bod č. 5
příloha č. 2
4. prodej pozemku p.č. 15541/9, o vým. 93 m2, v k.ú. Huslenky, odděleného z původního pozemku
p.č. 15541/1 v k.ú. Huslenky GP č. 1797-191/2015, vyhotoveným Ing. Eršilem, Geodetické práce,
IČ:11174234, Vsetín, J. Kotalové za cenu 50,- Kč/1m2 a pověřuje starostu k podpisu kupní
smlouvy
zápis bod č. 8
příloha č. 5
5. Stanovy dobrovolného svazku obcí „Sdružení Valašsko-Horní Vsacko“, sídlo: Radniční náměstí
č.p. 42 , 756 05 Karolinka
zápis bod č. 9
příloha č. 6
6. Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/1616/2016/KUL na projekt „Huslenské slavnosti 2016“
uzavřenou mezi obcí Huslenky a Zlínským krajem, tř. T.Bati 21, 76190, IČ:70891320 a pověřuje
starostu obce k jejímu podpisu
zápis bod č. 10
příloha č. 7
7.

Závěrečný účet obce Huslenky za rok 2015 bez výhrad
zápis bod č. 11
příloha č. 8

8. Účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015
(Výkaz zisků a ztrát, Přílohu, Rozvahu, Zprávu o přezkumu hospodaření za r. 2015, Inventarizační
zprávu za r. 2015)
zápis bod č. 12
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9. Rozpočtové opatření č. 1
zápis bod č. 13
příloha č. 9
10. mimořádný členský příspěvek Místní akční skupině Valašsko – Horní Vsacko z.s. ve výši
69.493,- Kč na financování provozních výdajů v programovém období 2014-2020
zápis bod č. 14
příloha č. 10
11. prodej pozemků p.č. 15541/14, o vým. 15 m2, p.č. 15541/15, o vým. 28 m2 a st. 3590, o vým. 8
m2, vše v k.ú. Huslenky, které byly odděleny z původního pozemku pč. 15541/1 v k.ú. Huslenky
GP č. 1792-172/2015, vyhotoveným ing. Eršilem, IČ: 11174234, Vsetín, manželům Orságovým,
za cenu 50,-Kč/1m2 a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
zápis bod č. 15
příloha č. 11
12. odkup pozemku p.č. 16479, o vým. 19 m2, v k.ú. Huslenky, který byl oddělen z původního
pozemku pč. 15541/1 v k.ú. Huslenky GP č. 1792-172/2015, vyhotoveným ing. Eršilem,
IČ: 11174234, Vsetín, od manželů Orságových, za cenu 50,-Kč/1m2 a pověřuje starostu k podpisu
kupní smlouvy.
zápis bod č. 16
příloha č. 11

2 - 13/16 ZO Huslenky určuje:
1. ověřovatele zápisu Miroslava Čapáka, Gustava Rožnovjáka, návrhovou komisi ve složení Mgr.
Helena Jurčíková, Ing. Zdeněk Straděj, Antonín Vozák st. a zapisovatelem určuje Mgr. Helenu
Jurčíkovou
zápis bod č. 2

3 - 13/16 ZO Huslenky bere na vědomí:
1. platnost usnesení ZO č. 12 ze dne 25.4.2016
zápis bod č. 3
2. žádost o odkoupení části pozemku p.č. 16183/1 v k.ú. Huslenky od p. Lánové a p. Nováka ze dne
10.5.2016 s tím, že o věci se bude dále jednat až po předložení příslušného GP
zápis bod č. 7
příloha č. 4
3. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí „Sdružení Valašsko-Horní Vsacko“ za rok 2015 a
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření sdružení Valašsko – Horní Vsacko za rok 2015
zápis bod č. 17
příloha č. 12
4. připomínky členů zastupitelstva obce z dnešního zasedání
zápis bod č. 18
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4 - 13/16 ZO Huslenky zamítá:
1. vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 6563/21 v k.ú. Huslenky
zápis bod č. 6
příloha č. 3

Zapisovatelka:

Mgr. Helena Jurčíková

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Čapák
Gustav Rožnovják

Nedílnou součástí tohoto Usnesení je i Zápis z jednání OZ č. 13 (zveřejněný na www.huslenky.cz) a
přílohy 1-12 založeny u starosty obce k nahlédnutí

Mgr. Helena Jurčíková
místostarostka
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Oldřich Surala v.r.
starosta obce
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