OBEC HUSLENKY

VÝPIS USNESENÍ
z 19. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 29. 5. 2017 v
obřadní síni obecního úřadu
Přítomno:
Místo:
Hosté:
Začátek jednání:
Zapisovatel:

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

1 - 19/17 ZO Huslenky schvaluje:
1. program zasedání ZO č. 19.
zápis bod č. 2
2. starostu obce Oldřicha Suralu jako delegáta na valnou hromadu společnosti Vodovody a
kanalizace a.s. Vsetín, konanou dne 1. června 2017.
zápis bod č. 5
3. Účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016 (Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát,
Přílohu, Zprávu o přezkumu hospodaření za r. 2016, Inventarizační zprávu za r. 2016).
zápis bod č. 6
4. Závěrečný účet obce Huslenky za rok 2016 bez výhrad.
zápis bod č. 7
příloha č. 1
5. Rozpočtové opatření č. 1, viz příloha.
zápis bod č. 8
příloha č. 2
6. odkup pozemku p.č. 5471/2 o vým. 21 m2, v k.ú. Huslenky, který byl GP č. 1891-2/2017 ze dne
10. 5. 2017, vyhotovený Ing. Trčálkem, Geodetické práce, IČ: 05934681, Ústí 12, Vsetín, oddělen
z původního pozemku p.č. 5471 v k.ú. Huslenky, od p. Kalivodové, Huslenky 410, za cenu 50,Kč/1m2 a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
zápis bod č. 9
příloha č. 3
7. odkup pozemků p.č. 4997/4, o vým. 383 m2 a p.č. 4956/7, o vým. 1.200 m2, oba v k.ú. Huslenky
od p. Debské, Petrovice 1, Štoky, oba pozemky dohromady za cenu 20.000,-Kč a pověřuje
starostu k podpisu kupní smlouvy.
zápis bod č. 10
příloha č. 4
8. geodetické rozparcelování pozemku p.č. 6563/11 v k.ú. Huslenky podle Zastavovací studie
Huslenky pro plochu SO.3 č. 33 od firmy Alfing Zlín s.r.o.
zápis bod č. 11
příloha č. 5
9. prodloužení veřejné splaškové kanalizace “Hrachoveček ke Kovaříkům“, pouze však za
podmínky, že majitelé RD č.p. 317 a č.p. 331 v k.ú. Huslenky dají obci Huslenky písemný
souhlas, že se ke zrealizované kanalizaci závazně připojí. V případě, že souhlas bude obci předán,
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zastupitelstvo pověřuje starostu k zadání vypracování projektové dokumentace a zajištění
příslušného stavebního povolení na tuto akci.
zápis bod č. 12
příloha č. 6

2 - 19/17 ZO Huslenky určuje:
1. ověřovatele zápisu Janu Václavíkovou a Mgr. Jarmilu Kopeckou, návrhovou komisi ve složení
Mgr. Helena Jurčíková, Antonín Vozák ml. a Ing. Josef Václavík a zapisovatelem určuje Ing.
Markétu Zuzaňákovou.
zápis bod č. 3

3 - 19/17 ZO Huslenky bere na vědomí:
1. plnění usnesení zastupitelstva obce Huslenky č. 18.
zápis bod č. 4
2. připomínky členů zastupitelstva obce a hostů z dnešního zasedání, viz zápis.
zápis bod č. 13

Zapisovatelka:

Ing. Markéta Zuzaňáková

Ověřovatelé zápisu: Jana Václavíková v. r.
Mgr. Jarmila Kopecká v. r.
Nedílnou součástí tohoto Usnesení je i Zápis z jednání OZ č. 19 (zveřejněný na www.huslenky.cz) a
přílohy 1-6 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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