OBEC HUSLENKY

VÝPIS USNESENÍ
z 18. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 15. 3. 2017 v
obřadní síni obecního úřadu
Přítomno:
Místo:
Hosté:
Začátek jednání:
Zapisovatel:

13 členů OZ (viz prezenční listina)
obřadní síň obecního úřadu
p. Trlicová – účetní OÚ Huslenky, p. Jurčík, p. Rišica
17:00 hod.
Ing. Markéta Zuzaňáková

1 - 18/17 ZO Huslenky schvaluje:
1. program zasedání ZO č. 18.
zápis bod č. 2
2. 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.
zápis bod č. 5
3. 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.
zápis bod č. 5
příloha č. 1
4. veřejnoprávní smlouvu dle §10a zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, na finanční dotaci ve výši 295.000,- Kč, která bude uzavřena mezi
Obcí Huslenky a Charitou sv. rodiny Nový Hrozenkov a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
zápis bod č. 6 a)
příloha č. 2
5. 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.
zápis bod č. 6 b)
příloha č. 3
6. střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 – 2019, viz příloha v zápisu.
zápis bod č. 7
příloha č. 4
7. 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.
zápis bod č. 8 a)
příloha č. 5
8. 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.
zápis bod č. 8 b)
příloha č. 5
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2 - 18/17 ZO Huslenky určuje:
1. 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.
zápis bod č. 3

3 - 18/17 ZO Huslenky pověřuje:
1. 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.
zápis bod č. 10
příloha č. 7

4 - 18/17 ZO Huslenky důrazně zamítá:
1. 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.
zápis bod č. 9
příloha č. 6

5 - 18/17 ZO Huslenky bere na vědomí:
1.

plnění usnesení zastupitelstva obce Huslenky č. 17 ze dne 13. 2. 2017.
zápis bod č. 4

2.

připomínky členů zastupitelstva obce z dnešního zasedání, viz zápis.
zápis bod č. 11

Zapisovatelka:

Ing. Markéta Zuzaňáková

Ověřovatelé zápisu: Jiří Světinský v. r.
Gustav Rožnovják v. r.
Nedílnou součástí tohoto Usnesení je i Zápis z jednání OZ č. 18 (zveřejněný na www.huslenky.cz) a
přílohy 1-7 založeny u starosty obce k nahlédnutí.

Mgr. Helena Jurčíková v. r.
místostarostka

18. zasedání ZO 15. 3. 2017

Oldřich Surala v. r.
starosta obce
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