OBEC HUSLENKY

VÝPIS USNESENÍ
z 16. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 14. 12. 2016 v
obřadní síni obecního úřadu
Přítomno:
Místo:
Hosté:
Začátek jednání:
Zapisovatel:

13 členů OZ (viz prezenční listina)
obřadní síň obecního úřadu
Marie Trlicová – účetní OÚ Huslenky, p. Jurčík, p. Botková, p. Bohlmeijer
16.00 hod.
Markéta Zuzaňáková

1 - 16/16 ZO Huslenky schvaluje:
1. program zasedání ZO č. 16.
zápis bod č. 2
2. 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.
zápis bod č. 8
příloha č. 3
3. 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.
zápis bod č. 9
příloha č. 4
4. 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.
zápis bod č. 11 b)
příloha č. 6
5. prodej pozemku parc. č. 16276, o vým.76 m2, v k.ú. Huslenky p. Starcové a pověřuje starostu obce
k podpisu kupní smlouvy.
zápis bod č. 12
příloha č. 7
6. 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.
zápis bod č. 13
přílohy č. 4 a 8
7. 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.
zápis bod č. 15
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8. 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.
zápis bod č. 16
9. 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.
zápis bod č. 17
10. rozpočtové opatření č. 6, dle přílohy č. 11.
zápis bod č. 18 b)
příloha č. 11
11. návrh na čerpání fondu na opravu vodovodu za rok 2016 dle přílohy č. 12.
zápis bod č. 19
příloha č. 12
12. smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8018724 Huslenky a pověřuje starostu k jejímu
podpisu.
zápis bod č. 21
příloha č. 13
13. vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 16183/1 o výměře 22 m2, dle grafické přílohy.
zápis bod č. 22
příloha č. 14

2 - 16/16 ZO Huslenky určuje:
1. 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.
zápis bod č. 3

3 - 16/16 ZO Huslenky bere na vědomí:
1. platnost usnesení ZO č. 15 ze dne 10. 10. 2016.
zápis bod č. 4
2. informace ohledně náhrady škody na pozemcích parc. č. 12635/2 a parc. č. 11482/9, vše v k.ú.
Huslenky.
zápis bod č. 5
příloha č. 1
3. žádost manželů Tydlačkových s tím, že o věci se dále bude jednat po předložení příslušného
geometrického plánu.
zápis bod č. 10
příloha č. 5
4. rozpočtové opatření č. 5, dle přílohy č. 10.
zápis bod č. 18 a)
příloha č. 10
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5. zastavitelnou studii pro pozemek parc. č. 6563/11 v k.ú. Huslenky.
zápis bod č. 20
6. Zprávu kontrolního výboru obce Huslenky.
zápis bod č. 23
příloha č. 15
7. připomínky členů zastupitelstva obce z dnešního zasedání, viz zápis.
zápis bod č. 24

4 - 16/16 ZO Huslenky zamítá:
1. vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 15715/5 v k.ú. Huslenky.
zápis bod č. 6 a)
příloha č. 2
2. zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu na pozemku parc. č. 15715/5 v k.ú. Huslenky.
zápis bod č. 6 b)
příloha č. 2
3. vyřazení bodu č. 7 – „Budova Celnice“ z programu zasedání OZ č. 16 na základě písemné
žádosti zastupitele p. Mariana Surovčáka.
zápis bod č. 7
4. 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.
zápis bod č. 11 a)
příloha č. 6
5. odkup pozemků parc. č. 3923, 3924 a 3960, vše v k.ú. Huslenky, za cenu 14 Kč/ 1 m2.
zápis bod č. 14
příloha č. 9
Zapisovatelka:

Markéta Zuzaňáková

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Hrňa
Tomáš Schildberger

Nedílnou součástí tohoto Usnesení je i Zápis z jednání OZ č. 16 (zveřejněný na www.huslenky.cz) a
přílohy 1-15 založeny u starosty obce k nahlédnutí.

Mgr. Helena Jurčíková
místostarostka
16. zasedání ZO 14. 12. 2016

Oldřich Surala v.r.
starosta obce
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