OBEC HUSLENKY
Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného
dne 15. 3. 2017 v obřadní síni obecního úřadu
Přítomní:

Surala Oldřich, Mgr. Jurčíková Helena, Světinský Jiří, Václavíková Jana, Schildberger Tomáš,
Vozák Antonín st., Čapák Miroslav, Vozák Antonín ml., Mgr. Kopecká Jarmila, Ing. Straděj
Zdeněk, Surovčák Marian, Rožnovják Gustav, Bc. Schön Martin
Omluveni:
Hrňa Jaroslav, Ing. Václavík Josef
Hosté:
p. Trlicová – účetní OÚ Huslenky, p. Jurčík, p. Rišica
Začátek:
17:00 hod
Zapisovatel: Ing. 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 13 členů OZ (viz prezenční listina) a tudíž dnešní
zasedání je schopno jednat a usnášet se.
K usnesení OZ č. 17 ze dne 13. 02. 2017 nebyla na OÚ vznesena ani jedna připomínka, tudíž je platné.

Program: viz pozvánka
Starosta navrhuje rozšířit a upravit program o body:
1. Rozparcelování pozemku parc. č. 6563/11 v k. ú. Huslenky - tento bod zařadit do programu jako
bod programu č. 10
Starosta oslovuje zastupitele, zda někdo z nich chce doplnit program, nikdo nedoplňuje.
 hlasování o programu:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje program zasedání ZO č. 18.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise, určení zapisovatele
Ing. Zuzaňáková Markéta
předseda: Mgr. Jurčíková Helena
členové:
Bc. Schön Martin, Vozák Antonín ml.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Volba ověřovatele zápisu - navrženi:
Světinský Jiří
Rožnovják Gustav
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 2
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky určuje ověřovatele zápisu Jiřího Světinského a Gustava Rožnovjáka,
návrhovou komisi ve složení Mgr. Helena Jurčíková, Bc. Martin Schön a Antonín Vozák ml. a
zapisovatelem určuje Ing. Markétu Zuzaňákovou.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Zapisovatelka:
Volba návrhové komise - navrženi:
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4. Kontrola usnesení a zápisu 17. zasedání OZ ze dne 13. 2. 2017

Na základě schváleného programu jednání OZ pan starosta podal zprávu o plnění usnesení z minulého
zasedání ZO. K usnesení ze zastupitelstva obce č. 17 nebyla vznesena ani jedna připomínka, tudíž je
platné. Ověřovatelé zápisu: Miroslav Čapák, Antonín Vozák st. nevznesli k zápisu námitek.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce Huslenky č. 17 ze
dne 13. 2. 2017.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5. Rozpočet na rok 2017 – příjmy a výdaje

Starosta obce seznámil zastupitele obce s finální verzí rozpočtu obce Huslenky na rok 2017 (příjmy a
výdaje), viz příloha č. 1. Rozpočet byl projednáván a sestavován v Radě obce a dále připomínkován na
pracovním zasedání OZ dne 27. 2. 2017. Na úřední desce byl vyvěšen ode dne 28. 2. 2017 15 dnů a po
tuto dobu nebyly vzneseny žádné námitky, jak ze strany zastupitelů, tak ze strany občanů. Starosta obce
dále seznámil zastupitele obce se stavebními akcemi, které budou v letošním roce v obci probíhat.
Příjmy:
43.500.000,- Kč
Výdaje: Investiční:
23.460.000,- Kč
Neinvestiční 20.040.000,- Kč
Starosta se ptá, zda někdo ze zastupitelů nemá k rozpočtu připomínky. Nikdo nemá. Do debaty vstupuje
zastupitel G. Rožnovják, navrhuje neprojednávat podrobně každou rozpočtovou položku, protože to bylo
již podrobně projednáno na pracovním zastupitelstvu a rozpočet byl veřejně vyvěšen, takže ho kdokoliv
mohl připomínkovat.

Starosta nechává o tomto hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje, že na dnešním zasedání neproběhne debata o jednotlivých
rozpočtových položkách v rozpočtu na r. 2017 z důvodu, že k jeho podrobnému projednání došlo již
na pracovním zastupitelstvu 27. 2. 2017 a rozpočet byl 15 dní zveřejněn na úřední desce.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
K rozpočtu se ještě vyjádřila účetní obce p. Trlicová: na základě novely zák. č.250/2000 Sb. je platná nová
rozpočtová skladba, proto došlo ke změně dvou položek v rozpočtu, a to:
- změna z položky č. 1531 na položku č. 1582
- změna z položky č. 1355 na položku č. 1383
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje rozpočet obce Huslenky, tj. příjmy, výdaje a financování na
rok 2017, a to včetně změn položek v příjmech: změna z položky 1351 na položku 1382 a změna z
položky 1355 na položku 1383.
 hlasování:
pro 12
proti 1
zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Veřejnoprávní smlouva – TJ Sokol Huslenky, Charita Nový Hrozenkov

Účetní obce p. Trlicová seznámila zastupitele obce s 2 veřejnoprávními smlouvami dle zák. č.
205/2000Sb., které budou uzavřeny mezi Obcí Huslenky a Charitou Nový Hrozenkov, viz příloha č. 2 a
mezi Obcí Huslenky a TJ Sokol Huslenky, viz příloha č. 3.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje veřejnoprávní smlouvu dle §10a zákona 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, na finanční dotaci ve výši 295.000,18. zasedání ZO 15. 3. 2017
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Kč, která bude uzavřena mezi Obcí Huslenky a Charitou sv. rodiny Nový Hrozenkov a pověřuje
starostu obce k jejímu podpisu.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 6 a) bylo schváleno.
Návrh usnesení:
b) Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje veřejnoprávní smlouvu dle §10a zákona 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, na finanční dotaci ve výši 200.000,Kč, která bude uzavřena mezi Obcí Huslenky a TJ Sokol Huslenky a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 6 b) bylo schváleno.

7. Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 - 2019

Účetní obce p. Trlicová seznámila zastupitele obce se střednědobým rozpočtovým výhledem na roky 2018
- 2019, viz příloha č. 4. Rozpočtový výhled byl vyvěšen na úřední desce obce dne 28. 2. 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 – 2019, viz
příloha v zápisu.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8. Prodej

části pozemku parc. č. 5497/1 a části pozemku parc. č. 15901/4, vše v k.ú.
Huslenky

Starosta obce seznámil zastupitele obce s postupem prodeje části pozemku parc. č. 5497/1 a části
pozemku parc. č. 15901/4, vše v k.ú. Huslenky manželům Tydlačkovým. Záměr prodeje pozemků byl
vyhlášen 21. 9. 2016 (schváleno na ZO č. 14), na záměr reagovali manželé Tydlačkovi. Na zasedání ZO č.
16 ze dne 14. 12. 2016, bylo konstatováno, že je nutno předložit geometrický plán, manželé Tydlačkovi ho
na dnešní jednání dodali, viz příloha č. 5.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje prodej pozemku parc. č. 5497/4, o vým. 596 m2, v k.ú.
Huslenky, který vznikl oddělením z původního pozemku parc. č. 5497/1 v k.ú. Huslenky
geometrickým plánem č. 1871-1260/2016 ze dne 20. 12. 2016, vyhotoveným Ing. M. Šmídem, Obeciny
XVII 4152, Zlín, do SJM manželům Tydlačkovým, za cenu 25,-Kč/1m2 a pověřuje starostu k podpisu
kupní smlouvy.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 8 a) bylo schváleno.
Návrh usnesení:
b) Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje prodej pozemku parc. č. 15901/9, o vým. 16 m2, v k.ú.
Huslenky, který vznikl oddělením z původního pozemku parc. č. 15901/4 v k.ú. Huslenky
geometrickým plánem č. 1871-1260/2016 ze dne 20. 12. 2016, vyhotoveným Ing. M. Šmídem, Obeciny
XVII 4152, Zlín, do SJM manželům Tydlačkovým, za cenu 25,-Kč/1m2 a pověřuje starostu k podpisu
kupní smlouvy.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 8 b) bylo schváleno.
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9. Záměr

České pošty s.p. – změna formy poštovní obsluhy v rámci projektu Pošta

Partner
Starosta obce seznámil zastupitele obce se záměrem České pošty s.p., realizovat projekt „Pošta partner“ –
jde o převod poštovní provozovny z České pošty na Poštu Partner, což je pošta provozovaná třetí osobou,
která je smluvním partnerem České pošty, viz dopis ze dne 13.2.2017, viz příloha č. 6.
p. Surovčák – jsem rezolutně proti záměru
p. Rožnovják – jen si snižují náklady na úkor obce, rezolutně proti
p. Světinský – rezolutně zamítnout, Zděchov to má zavedeno a musí se podílet na nákladech
p. Schildberger – tímto dopisem byly obesílány všechny obce do 3000 obyvatel a všechny ty obce záměr
zamítly, nerušit poštu a ponechat tak, jak to funguje
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky důrazně zamítá návrh České pošty s. p., aby byl v obci Huslenky
realizován projekt Pošta Partner popsaný v dopisu od České pošty s.p. ze dne 13. 2. 2017.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10.

Rozparcelování pozemku parc. č. 6563/11 v k. ú. Huslenky

Místostarostka obce seznámila zastupitele obce s rozparcelováním pozemku parc. č. 6563/11 v k. ú.
Huslenky, viz příloha č. 7. Tento pozemek je podle platného územního plánu určen pro zástavbu. Protože
je rozsahově velký, byla oslovena firma Alfing Zlín, která zpracovala zastavovací studii (ve verzi, kterou
vybralo zastupitelstvo). Zastupitelé by měli rozhodnout, jak se bude dále postupovat a zda se pozemek
rozparceluje na jednotlivé stavební místa.
V čase 17:55 hod. odešel zastupitel Antonín Vozák st.
V čase 17:58 hod. se opět dostavil zastupitel Antonín Vozák st.
p. Vozák ml. – už na minulém zastupitelstvu jsme se bavili, že se nechá udělat studie s hrubým odhadem
ceny zasíťování IS a komunikace
p. Rožnovják – zajistit informace, aby lidi dopředu přibližně věděli, kolik ty pozemku budou stát,
předběžná cena pozemku bez zasíťování
p. Schildberger – po zasíťování bude cena pozemku obrovská, musely by tam být všechny inženýrské sítě
(voda, kanalizace, plyn, VO), jsem také pro návrh nejprve udělat hrubý nástřel, kolik by stálo zasíťování, a
cesta, stavebních míst je dost např. pozemky nad firmou ZAMET, ale jsou tam velké problémy se
zasíťováním a cestou
p. Jurčíková – pozemek 6563/11 je v územním plánu jedinou plochou pro výstavbu ve vlastnictví obce,
proto bychom se tím měli zabývat, tuto plochu do územního plánu navrhlo dřívější zastupitelstvo a byla
povolena, nad firmou ZAMET jsou pozemky soukromých vlastníků
p. Surovčák – prostě udělat hrubý nástřel, jaké by byly náklady na zasíťování
p. Starosta – nacenit, abychom věděli, jaké budou náklady
p. Rišica – nesouhlasí s prodejem pozemků, kdo bude stavit vedle kravína a tam, kde jsou močály?
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky pověřuje starostu obce k předložení přibližných rozpočtových nákladů
na vybudování inženýrských sítí a komunikace na pozemku p.č. 6563/11 v k.ú. Huslenky (dle úz.
plánu plocha SO.3 č. 33) dle zastavovací studie Alfing Zlín s.r.o. do příštího zasedání zastupitelstva.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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11.

Připomínky členů zastupitelstva a občanů
-

-

p. Surovčák – ořezat keř u Žárských v Kychové
p. Surovčák – vrátit železnou bránu při vjezdu k budově Celnice
p. starosta – p. Schidberger zjistí informace o této bráně
p. Václavíková – poděkování za pomoc ohledně interaktivní tabule p. Světinskému a p. Ing.
Václavíkovi
p. Schildberger – prověřit, jestli se bude rušit přechod přes železniční dráhu u Sklářů
p. starosta – kauza náhrada škody ohledně vypáleného obecního lesa – byl podán platební rozkaz,
druhá strana podala včas odpor, chce se domluvit na úhradě škody, ale žádá přesně stanovit hranice
poškozeného pozemku (posudek obce vycházel z mapových podkladů, v lokalitě došlo údajně
k přesnému zaměření, na základě kterého není škoda v takové výši, jak stanoví posudek obce), věc
se dále řeší
party stan - zastupitelé vybírají hnědou barvu

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva obce z dnešního
zasedání, viz zápis.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

12.

Závěr
Starosta obce poděkoval členům OZ za účast a zasedání ukončil v 18.30 hod.
Zapsala: Ing. Markéta Zuzaňáková
Zápis byl vyhotoven dne 17. 3. 2017

Jiří Světinský v. r.
ověřovatel zápisu

Mgr. Helena Jurčíková v. r.
místostarostka

18. zasedání ZO 15. 3. 2017

Gustav Rožnovják v. r.
ověřovatel zápisu

Oldřich Surala v. r.
starosta obce
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