OBEC HUSLENKY

VÝPIS USNESENÍ
z 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 21. 9. 2016 v
obřadní síni obecního úřadu
Přítomno:
Místo:
Hosté:
Začátek jednání:
Zapisovatel:

15 členů OZ (viz prezenční listina)
obřadní síň obecního úřadu
Marie Trlicová – účetní OÚ Huslenky, Ing. Ivo Kašpar – lesní hospodář
17.00 hod.
Markéta Zuzaňáková

1 - 14/16 ZO Huslenky schvaluje:
1. program zasedání ZO č. 14.
zápis bod č. 3
2. vyhlášení záměru části pozemku parc. č. 5497/1 o výměře 596 m2 a části pozemku parc. č.
15901/4 o výměře 15 m2 , vše v k.ú. Huslenky, dle grafické přílohy.
zápis bod č. 6
příloha č. 2
3. vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 16276, o výměře 76 m2 v k.ú. Huslenky.
zápis bod č. 8
příloha č. 3
4. vyhlášení záměru prodeje pozemku par. č. 16183/5 o vým. 73 m2, v k.ú. Huslenky, odděleného z
původního pozemku p.č. 16183/1 v k.ú. Huslenky GP č. 1846-91/2016 ze dne 30. 8. 2016,
vypracoval Ing. Petr Randýsek, Smetanova 1484, 755 01 Vsetín a zároveň pověřuje Mgr.
Jurčíkovou k oslovení geodeta Ing. Randýska, aby zaměřil cyklostezku u Zeťáků, aby se dořešilo
narovnání majetkoprávních vztahů v této lokalitě.
zápis bod č. 9
příloha č. 4
5. vyhlášení záměru prodeje dílu „b“ o výměře 2 m2, odděleného z pozemku p.č. 16201/1 v k.ú.
Huslenky GP č. 1846-91/2016 ze dne 30. 8. 2016, vypracoval Ing. Petr Randýsek, Smetanova
1484, 755 01 Vsetín.
zápis bod č. 10
příloha č. 5
6. prodej pozemku parc. č. 16183/4 o výměře 239 m2 (díl „a“) , v k.ú. Huslenky, odděleného z
původního pozemku p.č. 16183/1 v k.ú. Huslenky GP č. 1846-91/2016 ze dne 30. 8. 2016,
vypracoval Ing. Petr Randýsek, Smetanova 1484, 755 01 Vsetín, a to p. Haně Lánové, Bratří
Hlaviců 81, 75501 Vsetín id. ½ a p. Petrovi Novákovi, Huslenky 721 id. ½, za cenu 50,- Kč/1 m2.
zápis bod č. 11
příloha č. 6
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8018091, Huslenky, Juřínková, p.č. 4096/1, NNK.
zápis bod č. 12
příloha č. 7
8. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Obcí Huslenky a Českou telekomunikační
infrastrukturou a.s., týkající se umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační
sítě v rámci stavby s názvem „16010-035371 VPIC Huslenky, silnice II-487“.
zápis bod č. 13
příloha č. 8
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9. návrh územní studie na pozemek p.č. 6563/11 v k.ú. Huslenky ve variantě „B“ viz příloha č. 9
zápisu.
zápis bod č. 14
příloha č. 9
10. rozpočtové opatření č. 3, dle přílohy č. 13.
zápis bod č. 17 b)
příloha č. 13
11. vyhlášení záměru pozemku parc. č. 6563/21 v k.ú. Huslenky.
zápis bod č. 18
příloha č. 14

2 - 14/16 ZO Huslenky určuje:
1. ověřovatele zápisu Mgr. Jarmilu Kopeckou a Ing. Josefa Václavíka, a návrhovou komisi ve
složení Mgr. Helena Jurčíková, Jana Václavíková a Jaroslav Hrňa a zapisovatelem určuje
Markétu Zuzaňákovou.
zápis bod č. 4

3 - 14/16 ZO Huslenky bere na vědomí:
1. platnost usnesení ZO č. 13 ze dne 22. 6. 2016.
zápis bod č. 5
2. metodický materiál, týkající se úpravy nočního klidu.
zápis bod č. 15
příloha č. 10
3. nabídku prodeje pozemků p.č. 3923, 3924 a 3960, vše v k.ú. Huslenky a do příštího ZO
pověřuje místostarostku k jednání s vlastníkem p. Matušů ohledně nižší cenové nabídky.
zápis bod č. 16
příloha č. 11
4. rozpočtové opatření č. 2, dle přílohy č. 12.
zápis bod č. 17 a)
příloha č. 12
5. připomínky členů zastupitelstva obce z dnešního zasedání, viz zápis.
zápis bod č. 19

4 - 14/16 ZO Huslenky zamítá:
1. odkup lesních pozemků parc. č. 9857, parc. č. 9860, parc. č. 9914, vše v k.ú. Huslenky.
zápis bod č. 7
Zapisovatelka:

Markéta Zuzaňáková

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jarmila Kopecká
Ing. Josef Václavík
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Nedílnou součástí tohoto Usnesení je i Zápis z jednání OZ č. 14 (zveřejněný na www.huslenky.cz) a
přílohy 1-14 založeny u starosty obce k nahlédnutí.

Mgr. Helena Jurčíková
místostarostka

14. zasedání ZO 21. 9. 2016

Oldřich Surala v.r.
starosta obce
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