OBEC HUSLENKY

VÝPIS USNESENÍ
ze 17. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 13. 2. 2017 v
obřadní síni obecního úřadu
Přítomno:
Místo:
Hosté:
Začátek jednání:
Zapisovatel:

14 členů OZ (viz prezenční listina)
obřadní síň obecního úřadu
p. Trlicová – účetní OÚ Huslenky
16:00 hod.
Markéta Zuzaňáková

1 - 17/17 ZO Huslenky schvaluje:
1. program zasedání ZO č. 17.
zápis bod č. 2
2. neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje na úhradu výdajů souvisejících s prováděním oprav a
údržby místní komunikace v částech Černé a Uherská.
zápis bod č. 5
příloha č. 1
3. nenavýšení částky odměn za výkon funkce členům zastupitelstev dle nař. vlády 414/2016 Sb.,
odměny zůstávají v původně schválené výši.
zápis bod č. 6
4. nákup party stanu o rozměrech 4 x 8 m od firmy Partystan.cz s.r.o., s celohliníkovou konstrukcí
BIG HEXAGON EXTREME, včetně potisku.
zápis bod č. 7 a)
příloha č. 3
5. nákup 7 ks prodejních stánků o rozměrech 200 x 180 cm včetně potisku límce od firmy
VYRASTA team s.r.o. v hnědé barvě.
zápis bod č. 7 b)
příloha č. 2
6. navrženou komisi pro otevírání obálek a sčítání přidělených hlasů ve složení Mgr. Jarmila
Kopecká, Bc. Markéta Zuzaňáková a Marie Trlicová.
zápis bod č. 8 a)
7. hodnocení zájemců o pronájem Celnice způsobem, že hodnotící zastupitel do tiskopisu, viz příloha
č. 4, ke každému zájemci o pronájem Celnice zapíše dle svého uvážení číslo 1 až 6 s tím, že číslo
1 znamená první místo (tj. nejlepší hodnocení), 2 – druhé místo, 3 – třetí místo, 4 – čtvrté místo, 5
– páté místo, 6 – šesté místo znamená poslední místo (nejhorší hodnocení), poté podepíše a
odevzdá k vyhodnocení komisi.
zápis bod č. 8 c)
příloha č. 4
8. pronájem „areálu Celnice“, tj. budovy č.p. 462 na pozemku p.č. st. 1869, pozemku p.č. st. 1869,
části pozemku p.č. 8533, pozemku p.č. 8530, pozemku p.č. 8510/12, vše v obci a k.ú. Huslenky, a
to zájemci v pořadí dle písemného hodnocení hodnotících zastupitelů (viz příloha č. 5) za těchto
podmínek:
1. Starosta obce je pověřen jednat o pronájmu areálu Celnice se zájemcem hodnoceným na pořadí
č. 1 s tím, že pokud se zájemcem č. 1 nebude uzavřena nájemní smlouva, bude k jednání o
nájemní smlouvě osloven zájemce na pořadí č. 2, pokud ani se zájemcem č. 2 nebude uzavřena
nájemní smlouva, bude osloven k jednání o nájemní smlouvě zájemce na pořadí č. 3. V případě, že
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nájemní smlouva nebude uzavřena ani se zájemcem č. 3, bude vyhlášen nový záměr pronájmu
areálu Celnice.
2. K jednání o uzavření nájemní smlouvy nebudou osloveni zájemci, kteří se v hodnocení umístili
na pořadí č. 4, č. 5 a č. 6.
3. V nájemní smlouvě musí být upraveny zejména tyto skutečnosti:
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok
- stavební úpravy budou možné pouze s písemným souhlasem pronajímatele
- nový nájemce musí zajistit uskutečnění již nasmlouvaných pobytů na Celnici na r. 2017 za již
předem sjednané ceny
- nový nájemce musí správci vodovodu SOH s.r.o. zajistit přístup do budovy Celnice z důvodu
odběru vzorků pitné vody
zápis bod č. 8 d)
příloha č. 5

2 - 17/17 ZO Huslenky určuje:
1. ověřovatele zápisu Miroslava Čapáka a Antonína Vozáka st., návrhovou komisi ve složení Mgr.
Helena Jurčíková, Ing. Josef Václavík a Ing. Zdeněk Straděj a zapisovatelem určuje Markétu
Zuzaňákovou.
zápis bod č. 3

3 - 17/17 ZO Huslenky zařazuje:
1. nabídku na pronájem uchazeče Albina Dubinina. 1. máje 623/19, 767 01 Kroměříž do seznamu
hodnocených nabídek.
zápis bod č. 8 b)

4 - 17/17 ZO Huslenky bere na vědomí:
1. platnost usnesení ZO č. 16 ze dne 14. 12. 2016.
zápis bod č. 4
2. připomínky členů zastupitelstva obce z dnešního zasedání, viz zápis.
zápis bod č. 9

Zapisovatelka:

Markéta Zuzaňáková

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Čapák v. r.
Antonín Vozák st. v. r.
Nedílnou součástí tohoto Usnesení je i Zápis z jednání OZ č. 17 (zveřejněný na www.huslenky.cz) a
přílohy 1-5 založeny u starosty obce k nahlédnutí.

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