OBEC HUSLENKY
Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného
dne 14. 12. 2016 v obřadní síni obecního úřadu
Přítomní:

Surala Oldřich, Mgr. Jurčíková Helena, Světinský Jiří, Václavíková Jana, Schildberger Tomáš,
Vozák Antonín st., Bc. Schön Martin, Hrňa Jaroslav, Čapák Miroslav, Vozák Antonín ml., Mgr.
Kopecká Jarmila, Ing. Straděj Zdeněk, Ing. Václavík Josef
Omluveni:
Rožnovják Gustav, Surovčák Marian
Hosté:
p. Trlicová – účetní OÚ Huslenky, p. Jurčík, p. Botková, p. Bohlmeijer
Začátek:
16.00 hod
Zapisovatelka:Markéta Zuzaňáková

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.

2. Schválení programu, účast

V době zahájení zasedání je z 15-ti členů OZ přítomno 11 členů OZ (viz prezenční listina) a tudíž dnešní
zasedání je schopno jednat a usnášet se.
K usnesení OZ č. 15 ze dne 10. 10. 2016 nebyla na OÚ vznesena ani jedna připomínka, tudíž je platné.

V čase 16:10 hod. přišel Ing. Straděj Zdeněk, nyní je přítomných celkem 12 zastupitelů.

Program: viz pozvánka
Starosta navrhuje rozšířit a upravit program o body:
1. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-8018724 Huslenky na pozemku parc. č. 16470 v
k.ú. Huslenky - tento bod zařadit do programu jako bod programu č. 20
2. Vyřazení bodu č. 7 - Budova Celnice z programu zasedání OZ na základě písemné žádosti
zastupitele Mariana Surovčáka - tento bod zařadit do programu jako bod programu č. 7
Starosta oslovuje zastupitele, zda někdo z nich chce doplnit program.
Mgr. Jurčíková doplňuje o bod:
3. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 16183/1 v k.ú. Huslenky o vým. 22 m2 - tento bod
zařadit do programu jako bod programu č. 22
Zastupitel J. Světinský doplňuje o bod:
4. Zpráva kontrolního výboru obce Huslenky - tento bod zařadit do programu jako bod programu
č. 23
Starosta oslovuje zastupitele, zda někdo z nich chce doplnit program, nikdo nedoplňuje.
 hlasování o programu:
pro 12
proti 0
zdržel se 0
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje program zasedání ZO č. 16.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

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


hlasování:

pro 10
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Zapisovatelka:
Volba návrhové komise – navrženi:

Markéta Zuzaňáková
předseda: Mgr. Jurčíková Helena
členové:
Mgr. Kopecká Jarmila, Ing. Straděj Zdeněk
proti 0
zdržel se 2

 hlasování:
pro 10
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky určuje ověřovatele zápisu Jaroslava Hrňu a Tomáše Schildbergera,
návrhovou komisi ve složení Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká a Ing. Zdeněk Straděj a
zapisovatelem určuje Markétu Zuzaňákovou.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Kontrola usnesení a zápisu 15. zasedání OZ ze dne 10. 10. 2016

Na základě schváleného programu jednání OZ pan starosta podal zprávu o plnění usnesení z minulého
zasedání ZO. K usnesení ze zastupitelstva obce č. 15 nebyla vznesena ani jedna připomínka, tudíž je
platné. Ověřovatelé zápisu: Světinský Jiří a Rožnovják Gustav nevznesli k zápisu námitek.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí platnost usnesení ZO č. 15 ze dne 10. 10. 2016.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Informace ohledně náhrady škody na pozemcích parc. č. 12635/2 a parc. č. 11482/9,
vše v k.ú. Huslenky

Starosta obce seznámil radní se stanoviskem ve věci náhrady škody po požáru na pozemcích parc. č.
12635/2 a parc. č. 11482/9, vše v k.ú. Huslenky, viz příloha č. 1. Škoda byla vyčíslena znaleckými
posudky obou stran, které se ale neshodují. Poškozenému (obci) byla zatím vyplacena jen část náhrady
škody, proto se dále celá věc bude řešit u soudu prostřednictvím JUDr. Barošové, právního zástupce obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí informace ohledně náhrady škody na pozemcích parc.
č. 12635/2 a parc. č. 11482/9, vše v k.ú. Huslenky.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
V čase 16:30 přišel zastupitel p. Ing. Václavík Josef, nyní je přítomných celkem 13 zastupitelů.

6. Projednání žádosti p. Kostkové ohledně prodeje či zřízení věcného břemene pozemku
parc. č. 15715/5 v k.ú. Huslenky

Starosta obce seznámil zastupitele obce s žádostí p. Kostkové, požaduje odkup pozemku parc. č. 15715/5
v k.ú. Huslenky nebo zřízení věcného břemene průchodu či průjezdu na tomto pozemku z důvodu
přístupu na její pozemky p.č. 6346 a p.č. 6348/3 v k.ú. Huslenky, viz příloha č. 2. Na tyto pozemky je
přístup přes komunikaci na pozemku p.č.15641 v k.ú. Huslenky, kdy tato komunikace je opravená a
zpevněná po stavbě kanalizace a vede až k jejím pozemkům. Na pozemku p.č. 15715/5 se také nachází
veřejné osvětlení. Paní Kostková byla přizvána p. starostou na zasedání OZ.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 15715/5 v k.ú.
Huslenky.
 hlasování:
pro 0
proti 13
zdržel se 0
Usnesení č. 6 a) bylo zamítnuto.
Návrh usnesení:
b) Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu na
pozemku parc. č. 15715/5 v k.ú. Huslenky.
 hlasování:
pro 0
proti 13
zdržel se 0
Usnesení č. 6 b) bylo zamítnuto.
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7. Vyřazení

bodu č. 7 – „Budova Celnice“ z programu zasedání ZO č. 16 na základě
písemné žádosti zastupitele p. Mariana Surovčáka

Starosta obce seznámil zastupitele obce s žádostí zastupitele p. Mariana Surovčáka o vyřazení bodu č. 7 –
„Budova Celnice“ z programu zasedání ZO č. 16 z důvodu jeho nepřítomnosti na zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje vyřazení bodu č. 7 – „Budova Celnice“ z programu zasedání
OZ č. 16 na základě písemné žádosti zastupitele p. Mariana Surovčáka.
 hlasování:
pro 0
proti 13
zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo zamítnuto.

8. Budova Celnice

Starosta obce seznámil zastupitele obce s pokračováním řešení věci ohledně budovy Celnice. Daná
záležitost byla podrobně projednána na výjezdním zasedání OZ č. 15 dne 10. 10. 2016. Poté byl
vypracován statický posudek, viz příloha č. 3. Rada obce doporučuje vyhlášení záměru na pronájem
budovy Celnice čp. 462 na pozemku st. 1869 a části pozemku p. č. 8533 a dále pozemku p.č. 8530 a
8510/12, vše v k.ú. Huslenky (areál Celnice), roční pronájem minimálně ve výši 36.000,- Kč /1 rok.
Mgr. Jurčíková - zkusit pronájem, celková obnova a oprava je velmi nákladná
Schildberger – nesouhlasí s vyhlášením pronájmu, řešení – demolice a výstavba nové budovy, je zde
složitá situace, co se týká IS (vodovod, ČOV, …), obrovské náklady a s tím spojená nákladná údržba,
budova není možná k pronájmu
Hrňa – pronájem je jedna z posledních věcí, která jde s budovou udělat
Vozák ml. – zkusit pronajmout
Starosta – úplně poslední možnost je prodej budovy, o prodeji se zatím neuvažovalo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje vyhlášení záměru pronájmu areálu „Celnice“, tj. budovy č.p.
462 na st. 1869, vč. pozemků st. 1869, části p.č. 8533, p.č. 8530 a p.č. 8510/12, vše v k.ú. Huslenky za
roční pronájem ve výši min. 36.000,- Kč/1 rok.
 hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se 1
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9. Prodej části pozemku parc. č. 16183/5 o výměře 73 m2 v k.ú. Huslenky, oddělený GP

Záměr byl zveřejněn od 3. 10. 2016 do 20. 10. 2016 byl na úřední desce OÚ Huslenky, na záměr
reagovala p. Brhlíková, nabízí částku 50,-Kč za 1 m2, viz příloha č. 4., lokalita Losové u cyklostezky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje prodej pozemku parc. č. 16183/5 o výměře 73 m2, který byl
oddělen z původního pozemku parc. č. 16183/1 GP č. 1846-91/2016, vyhotoveným Ing. Randýskem
dne 30. 8. 2016, p. Brhlíkové a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10.

Prodej pozemku parc. č. 5497/1 o výměře 596 m2 a část pozemku parc. č. 15901/4 o
výměře 15 m2, vše v k.ú. Huslenky

Záměr byl uveřejněn od 3. 10. 2016 do 20. 10. 2016. Reagovali na něj manželé Tydlačkovi, viz příloha
č. 5. Na své náklady vypracují příslušný GP.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí žádost manželů Tydlačkových s tím, že o věci se dále
bude jednat po předložení příslušného geometrického plánu.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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11.

Prodej pozemku parc. č. 6563/21 o výměře 344 m2 v k.ú. Huslenky

Záměr prodeje byl zveřejněn od 3. 10. 2016 do 20. 10. 2016, zareagovali 2 žadatelé: Pan Bohlmeijer,
nabídková cena 50,- Kč za 1 m2 a p. Blinková, nabídková cena 10,-Kč za 1 m2, viz příloha č. 6.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje prodej pozemku parc. č. 6563/2 o výměře 344 m2 v k.ú.
Huslenky p. Blinkové za cenu 10,- Kč za 1 m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
 hlasování:
pro 0
proti 12
zdržel se 1
Usnesení č. 11 a) bylo zamítnuto.
Návrh usnesení:
b) Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje prodej pozemku parc. č. 6563/21 o výměře 344 m2 v k.ú.
Huslenky p. H. J. Bohlemeijer za cenu 50,- Kč za 1 m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní
smlouvy.
 hlasování:
pro 10
proti 1
zdržel se 2
Usnesení č. 11 b) bylo schváleno.

12.

Prodej pozemku parc. č. 16276 o výměře 76 m2 v k.ú. Huslenky

13.

Prodej části pozemku parc. č. 16201/1, tj. dílu „b“ o výměře 2 m2 v k.ú. Huslenky

14.

Nabídka pozemků parc. č. 3923, 3924 a 3960 , vše v k.ú. Huslenky

Záměr prodeje byl zveřejněn od 3. 10. 2016 do 20. 10. 2016, zareagovala p. Starcová, s nabídkovou
cenou 50,- Kč za 1 m2, viz příloha č. 7.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje prodej pozemku parc. č. 16276, o vým.76 m2 , v k.ú.
Huslenky p. Starcové a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Záměr byl zveřejněn od 3. 10. 2016 do 20. 10. 2016, reagovala p. Lánová a p. Novák, nabízí částku 50,Kč za 1 m2, viz příloha č. 8 a GP v příloze č. 4.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje prodej dílu „b“ o vým. 2 m2, který byl oddělen z původního
pozemku p.č. 16201/1 v k.ú. Huslenky GP č. 1846-91/2016 ze dne 30. 8. 2016, vyhotoveným Ing.
Randýskem, p. Lánové id. 1/2 a p. Novákovi id. 1/2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní
smlouvy. Díl „b“ bude sloučen do pozemku p.č. 16183/4 (přičleněn k dílu „a“) v k.ú. Huslenky, který
vznikl oddělením z původního pozemku p.č. 16183/1 v k.ú. Huslenky dle výše uvedeného GP.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Majitel pozemků nabízí tyto obci za 14,- Kč/ 1 m2, viz příloha č. 9.
p. Schildberger – nemá smysl kupovat, je to bez přístupu a vhodné jen pro zemědělské účely
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje odkup pozemků parc. č. 3923, 3924 a 3960, vše v k.ú.
Huslenky, za cenu 14 Kč/ 1 m2.
 hlasování:
pro 0
proti 13
zdržel se 0
Usnesení č. 14 bylo zamítnuto.
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15.

Podání žádosti o dotaci na SFDI na akci „Chodník podél silnice III/487 v k.ú.
Huslenky“

Starosta obce seznámil zastupitele obce s podáním žádosti o dotaci na SFDI (Státní Fond Dopravní
Infrastruktury) na akci „Chodník podél silnice III/487 v k.ú. Huslenky“. Nyní je připravená projektová
dokumentace, vč. nabytí právní moci stavebního povolení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Chodník podél silnice III/4874 v
obci Huslenky" do výzvy Státního fondu dopravní infrastruktury (Opatření ke zvýšení bezpečnosti
nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností
pohybu nebo orientace pro rok 2017) a zároveň se zavazuje k dofinancování způsobilých výdajů
projektu z vlastních finančních zdrojů ve výši 15 % a k dofinancování nezpůsobilých výdajů.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
V čase 17:40 odešel zastupitel p. Hrňa Jaroslav, nyní je přítomných celkem 12 zastupitelů.

16.

Podání žádosti o dotaci na IROP na akci „Silnice II/487_ Huslenky – objekty obce
Huslenky“

Starosta obce seznámil zastupitele obce s podáním žádosti na IROPu pro akci „Silnice II/487: Huslenky
– objekty obce Huslenky“, jenž je společná investiční akce obce Huslenky a Zlínského kraje (Ředitelství
silnic Zlínského kraje).
p. Schildberger - Jak to, že u propustku u Vozáků není zábradlí, ani značka na straně u kolejí? Bude se
opravovat povrch silnice v tomto místě?
Starosta - záležitost prověřím, povrch silnice se bude opravovat - jaro 2017
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 (Podpora
bezpečnosti dopravy a cyklo dopravy) a zároveň schvaluje předfinancování této akce ze strany obce
Huslenky.
 hlasování:
pro 11
proti 1
zdržel se 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
V čase 17:44 odešla zastupitelka p. Mgr Kopecká, nyní je přítomných celkem 11 zastupitelů.

17.

Rozpočtové provizorium na rok 2017

Starosta obce seznámil zastupitele obce s Rozpočtovým provizoriem na rok 2017. Od 1. 1. 2017 se obec
Huslenky bude řídit dle Rozpočtového provizoria až do doby, než bude sestaven obecní rozpočet na rok
2017 (dle předpokladu do poloviny měsíce března). Po tuto dobu se bude výdajová stránka rozpočtu
řídit výdaji 1/12 rozpočtu 2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2017, kdy po dobu, než bude
schválen rozpočet obce na rok 2017, se bude výdajová stránka rozpočtu řídit 1/12 skutečných výdajů
roku 2016 na jeden kalendářní měsíc.

V čase 17:46 hod. přišli zastupitelé p. Mgr. Kopecká Jaroslava a Hrňa Jaroslav, nyní je přítomných celkem
13 zastupitelů.
 hlasování:
pro 11
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
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18.

Rozpočtové opatření č. 6, informativně rozpočtové opatření č. 5
Účetní obce p. Trlicová seznámila zastupitele obce s rozpočtovým opatřením č. 5, viz příloha č. 10,
které již bylo schváleno radou obce, a dále s rozpočtovým opatřením č. 6, viz příloha č. 11.

V čase 17:47 hod. odešel zastupitel p. Světinský Jiří, nyní je přítomných celkem 12 zastupitelů.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5, dle přílohy č. 10.
b) Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje rozpočtové opatření č. 6, dle přílohy č. 11.
 hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 18 a), b) byly schváleny.
V čase 17:49 hod. přišel zastupitel p. Světinský Jiří, nyní je přítomných celkem 13 zastupitelů.

19.

Návrh na čerpání fondu na opravu vodovodu za rok 2016
Účetní obce p. Trlicová seznámila zastupitele obce s návrhem, viz příloha č. 12.

V čase 17:51 hod. odešli zastupitelé p. Mgr. Kopecká a p. Schildberger, nyní je přítomných celkem 11
zastupitelů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje návrh na čerpání fondu na opravu vodovodu za rok 2016 dle
přílohy č. 12.
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
V čase 17:53 hod. přišli zastupitelé p. Mgr. Kopecká a p. Schildberger, nyní je přítomných celkem 13
zastupitelů.

20.

Zastavitelná studie pro pozemek parc. č. 6563/11 v k.ú. Huslenky

Místostarostka obce seznámila zastupitele obce se zastavitelnou studií pro pozemek parc. č. 6563/11
v k.ú. Huslenky, zpracována pro 7 RD
p. Světinský – třeba posoudit průjezdnost danou lokalitou na staveb. úřadě
p. Schildberger – obec by tyto pozemky neměla prodávat
Jurčíková – dle územního plánu je to plocha pro zástavbu, je třeba dořešit sítě a příjezd, studii jsme
zadali, protože jde o velkou plochu a už se ozvali první zájemci o koupi
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí zastavitelnou studii pro pozemek parc. č. 6563/11
v k.ú. Huslenky.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.

V čase 18:03 hod. odešla zastupitelka p. Václavíková, nyní je přítomných celkem 12 zastupitelů.

21.

Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-8018724 Huslenky
Jedná se o elektrickou přípojku „NN“, která je vedena zemním kabelem přes pozemek parc. č. 6563/28
v k.ú. Huslenky. Vyznačení věcného břemene polohy zemního kabelu je v GP č. 1867- 1113/2016 ze
dne 11. 11. 2016, vypracovaný RJEO s.r.o., Rožnov p. R., viz příloha č. 13.

V čase 18:06 hod. přišla zastupitelka p. Václavíková, nyní je přítomných celkem 13 zastupitelů.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8018724
Huslenky a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 21 bylo schváleno.

22.

Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 16183/1 v k.ú. Huslenky o vým. 22 m2

23.

Zpráva kontrolního výboru obce Huslenky

Zastupitelstvo č. 14 pověřilo místostarostku dořešit majetkoprávní vyrovnání na cyklostezce v lokalitě
Losové u Zeťáků, geodet Ing. Randýsek předběžně lokalitu zaměřil, viz příloha č. 14.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 16183/1 o
výměře 22 m2, dle grafické přílohy.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 22 bylo schváleno.

Zastupitel p. Jiří Světinský obce seznámil zastupitele se Zprávou kontrolního výboru obce Huslenky, viz
příloha č. 15.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru obce Huslenky.
Usnesení č. 23 bylo schváleno.

24.

Připomínky členů zastupitelstva a občanů

- p. Schiberger - Bylo by možné koupit pěkné a funkční stánky (např. 10 ks)? Momentálně je
v Huslenkách hodně akcí, pořád je musíme půjčovat
p. Starosta – je k dispozici stan, ale půjčuje se a je už cca po 5 letech poničený, bude se kupovat nový,
vlastní stánky jsou dobrý nápad, p. Schildberger má za úkol sehnat tipy na stánky
- p. Schilberger – lokalita obecnice, je tam odstavené auto, které je asi nepojízdné, problém při zimní
údržbě – starosta bude kontaktovat majitele auta
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva obce z dnešního
zasedání, viz zápis.
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
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25.

Závěr
Starosta obce poděkoval členům OZ za účast a zasedání ukončil v 18.50 hod.
Zapsala: Markéta Zuzaňáková

Zápis byl vyhotoven dne 14. 12. 2016

Jaroslav Hrňa
ověřovatel zápisu

Mgr. Helena Jurčíková
místostarostka

16. zasedání ZO 14. 12. 2016

Tomáš Schildberger
ověřovatel zápisu

Oldřich Surala
starosta obce

stránka 8 (celkem 8)

