OBEC HUSLENKY
Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného
dne 26. 10. 2017 v obřadní síni obecního úřadu
Přítomní:

Surala Oldřich, Mgr. Jurčíková Helena, Václavíková Jana, Schildberger Tomáš, Mgr. Kopecká
Jarmila, Ing. Václavík Josef, Vozák Antonín st., Světinský Jiří, Rožnovják Gustav, Vozák
Antonín ml., Surovčák Marian, Čapák Miroslav
Omluveni:
Hrňa Jaroslav, Bc. Schön Martin, Ing. Straděj Zdeněk
Hosté:
p. Ing. Karel Trlica – TDI pro stavbu Silnice II/487: Huslenky – Objekty obce Huslenky
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 12 členů OZ (viz prezenční listina) a tudíž dnešní
zasedání je schopno jednat a usnášet se.
K usnesení OZ č. 20 ze dne 28. 08. 2017 nebyla na OÚ vznesena ani jedna připomínka, tudíž je platné.

Program: viz pozvánka
Místostarostka navrhuje rozšířit a upravit program o body:
1. Rozpočtového opatření č. 5 - tento bod zařadit do programu jako bod programu č. 6 b)
Starosta oslovuje zastupitele, zda někdo z nich chce doplnit program, nikdo nedoplňuje.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje program zasedání ZO č. 21.
 hlasování o programu:
pro 12
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise, určení zapisovatele
Zapisovatelka:
Volba ověřovatele zápisu - navrženi:


hlasování:

pro 10

Volba návrhové komise - navrženi:


hlasování:

pro 10

Ing. Zuzaňáková Markéta
Antonín Vozák st.
Jana Václavíková
proti 0
zdržel se 2
předseda: Mgr. Jurčíková Helena
členové:
Světinský Jiří, Mgr. Kopecká Jarmila
proti 0
zdržel se 2

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky určuje ověřovatele zápisu Antonína Vozáka st. a Janu Václavíkovou,
návrhovou komisi ve složení Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká a Jiří Světinský a
zapisovatelem určuje Ing. Markétu Zuzaňákovou.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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4. Kontrola usnesení a zápisu 20. zasedání OZ ze dne 28. 8. 2017

Na základě schváleného programu jednání OZ pan starosta podal zprávu o plnění usnesení z minulého
zasedání ZO. K usnesení ze zastupitelstva obce č. 20 nebyla vznesena ani jedna připomínka, tudíž je
platné. Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Hrňa a Tomáš Schildberger nevznesli k zápisu námitek.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého zastupitelstva
obce Huslenky č. 20.
Usnesení č. 3 bylo vzato na vědomí.

5. Rekonstrukce Silnice II/487 – Objekty obce Huslenky.

Starosta obce seznámil zastupitele obce se situací ohledně rekonstrukce Silnice II/487 – Objekty obce
Huslenky. Na jednání byl přizván technický dozor této stavby, který zastupuje obec Huslenky, p. Ing.
Karel Trlica, který podrobně obeznámil zastupitele o průběhu stavby a shrnul veškeré informace, které se
řešily a řeší od začátku stavby až do teď. Popsal, jakým způsobem probíhají jednání s občany ohledně
sjezdů k jednotlivých rodinným domům. V průběhu celé stavby byl a je všem zastupitelům zasílán
protokol z kontrolního dne (KD), který se konal a koná zpravidla každou středu v měsíci, a to od 13:00
hod. V protokolu jsou podchyceny veškeré připomínky a problémy, které na stavbě vznikají, na které
upozorňuje jak objednavatel prostřednictvím TDI a které je nutné řešit, jakož i jednání s majiteli pozemků,
kteří jsou na KD přizvání k projednání vjezdů na jejich pozemek a k případné úpravě vjezdů – výškově.
Byly určeny priority, které se musí realizovat do 30. 11. 2017.
Dále popsal, že byly podepsány dva dodatky k SoD, bude ještě podepisován dodatek č. 3, ve kterých
budou zohledněny více a méně práce. Dle SoD je termín dokončení díla v březnu 2018.
Shrnul celkovou situaci, že stavba trvá dlouho především kvůli nedostatečným pracovním kapacitám
generálního dodavatele stavby. Dále doplnil, že se stavba v průběhu realizace rozšířila o individuální
požadavky jednotlivých občanů, ale i o různé neočekávané komplikace např. špatný stav dešťové
kanalizace, rekonstrukce propustku o OÚ Huslenky – impulz ze strany ŘSZK, úprava PD točny, zpevněné
plochy u budovy pošty a budovy č.p. 493 a mnoho dalších.
V čase 17:32 odešel zastupitel p. Vozák ml., nyní je zastupitelů v počtu 11.
Co se týká točny, dodnes to byl hlavní manipulační prostor pro skládku, momentálně teď se materiály
odklízejí, postupně budou probíhat terénní úpravy a nejbližších dnech začne stavba samotné točny.
V čase 17:34 přišel zastupitel p. Vozák ml., nyní je zastupitelů v počtu 12.
Stavba nebude zřejmě zkolaudována v celém rozsahu, je nutné projednat s MěÚ Vsetín, odbor dopravy,
v jakém režimu se bude nedokončené dílo užívat.
p. Schildberger – teď už jsou některé chodníky dokončené, je možné na ně vjet smykovým nakládačem?
p. Trlica – snažíme se, aby ucelené části byly v nějakém režimu, vše co se stane, jde za firmou KKS, dílo
není předáno obci
p. Schildberger – mám 300 fotek věcí, které už teď jsou špatně, dílo se zkolauduje a pak budou probíhat
reklamace nebo se bude reklamovat hned?
p. Trlica – na konci stavby uděláme seznam vad a nedodělků, pokud nebudou odstraněny, nepodepíšeme
převzetí stavby, my jsme ještě nepřevzali ani 1 m2 stavby, vy teď děláte to, co my budeme dělat na konci
při předání hotového díla, teď to nejde z důvodu nedostatečných kapacit generálního zhotovitele, bylo by
kontraproduktivní, kdybychom teď poslali dělníky pracovat na drobnostech a přitom by nebyla dokončena
stavba hlavní silnice
p. Schildberger – chodník je pro pěší nebo pro pojezd?
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p. Trlica – chodník je proveden podle projektové dokumentace, na základě které je vydáno stavební
povolení
p. Schildberger – chodníky by měly být zesílené, aby se tam např. jednou ročně mohlo najet s těžkou
technikou, aby se vjezdy neničily, projekt je špatný
p. Jurčíková – když se projekt zpracovával, tak se připravoval současně s projektem stavby rekonstrukce
hlavní silnice II/487, zastupitelstvo o zbudování tohoto díla rozhodlo už před několika lety, není to akce,
která lze vyřešit za 1 rok. Na ustavujícím zastupitelstvu pro toto volební období byl, za účasti veřejnosti,
projekt představen projektantem a na ZO tehdy byli i zástupci Zlínského kraje. Je pravda, že stavba
chodníků je upozaděna stavbou hlavní silnice, ale za chvíli začne zimní období a zhotovitel musí mít
připravený hlavní tah na Karlovice, aby byl sjízdný a mohla probíhat zimní údržba, na stavbě silnice se už
udělalo kus práce např. ochranná zeď u Filů, mosty, na stavbě obecních objektů pravidelně probíhají
kontrolní dny každý týden, řeší se nejprve v terénu, pak na obci.
Za nejdůležitější teď považuji dobudování točny, jak to bude?
p. Trlica – od 23. 10. 2017 probíhá vyklizení, do 3. týdne v listopadu by zde mělo pracovat, ještě je
potřeba upřesnit podrobnosti a změny na MěÚ Vsetín
p. Schildberger – ano, firma nemá zaměstnance, mohl jste na ni přitlačit, v zápisech píšete, že žádáte
posílení čet, ale nic se nestalo, je to prostě problém firmy KKS
p. Trlica – já s nimi musím pracovat, protože oni vyhráli výběrové řízení, dělníků je nedostatek všude
p. Rožnovják – při výběrovém řízení nevíme, jaká ta firma je
p. starosta – rozhodující je cena zakázky
p. Trlica - s každým občanem jednotlivě rozebíráme, jak si to představuje a snažíme se mu maximálně
vyhovět
p. starosta – všichni jen vidí, že to dlouho trvá, ale neuvědomují si, že je to úsek v délce 1,7 km
p. Rožnovják – hodně dlouho trvají stavby mostů
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí informace TDI Ing. Karla Trlicy ohledně stavby
Silnice II/487 – Objekty obce Huslenky.
Usnesení č. 4 bylo vzato na vědomí.

6. Rozpočtové opatření č. 4, rozpočtové opatření č. 5

a) Starosta obce seznámil zastupitele obce informativně s rozpočtovým opatřením č. 4, viz příloha č. 1.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4, viz příloha č. 1.
Usnesení č. 5 bylo vzato na vědomí.
b) Starosta obce seznámil zastupitele obce s rozpočtovým opatřením č. 5, viz příloha č. 2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje Rozpočtové opatření č. 5, viz příloha č. 2.
 hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7. Přísedící okresních a krajských soudů dle zákona č. 6/2002 Sb.

Starosta obce seznámil radní obce s žádostí Okresního soudu ve Vsetíně, viz příloha č. 3 ohledně volby
přísedících okresních a krajských soudů podle § 64 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a
státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Pro období 2018 – 2022 jsou
navrženi: p. M. Klíma a p. J. Kocurek. Rada věc předala k projednání do zastupitelstva, které musí o věci
rozhodnout.

21. zasedání ZO 26. 10. 2017

stránka 3 (celkem 5)

OBEC HUSLENKY
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje, podle § 64 zak. č. 6/2006 Sb., o soudech, soudcích a
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, pro období
2018 – 2022 přísedící u Okresního soudu ve Vsetíně p. M. Klímu, Huslenky 279 a p. J. Kocurka,
Huslenky 143.
 hlasování: pro 12
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8. Cena pitné vody na rok 2018

Starosta obce seznámil zastupitele obce s návrhem zvýšení ceny vodného od 1. 11. 2017. Na radě č. 62
dne 17. 10. 2017 ředitelka firmy Služby obce Huslenky, s.r.o. p. Sívková předložila celkovou důvodovou
zprávu o stavu vodovodního řadu v délce cca 24 km v Huslenkách, viz příloha č. 4.
p. Schildberger – měníme u lidí vodoměry, náklady jsou obrovské, chodíme po jednotlivých domech,
opravujeme, měníme atd., náklady jdou neustále nahoru
- chtělo by investovat do vod. řadu, bylo by třeba např. udělat vrt – snažit se dostat do dotačního titulu, ale
bude to složité, protože pro nás by to byl náhradní zdroj a na to dotace nejsou, všechno musí odsouhlasit
odbor životního prostředí a je potřeba mnoha povolení, ale musíme udělat něco, ať nemusíme dopouštět
vodu od VaKu
p. Vozák ml. – navrhuji, ať se každý rok v rozpočtu počítá s částkou cca 300.000,- Kč, které se vyčlení na
opravu vod. řadu, aby se problematické, zastaralé úseky opravily
starosta – problematický je např. úsek u ZŠ
p. Schildberger – u ZŠ je problém – dříve přípojka do školy, je to pouze železná trubka v katastrofickém
stavu, jsou tam 4 přípojky, je to časovaná bomba
p. starosta – podařilo se nám vyřídit povolení napojení hřbitova na vodovod
p. starosta – teď je nejdůležitější vyřešit cenu vody
p. Václavík – jsem pro navýšení vody o 5%, náklady rostou
p. Vozák ml. – i navýšení o 5% nepokryje havarijní opravy za rok
p. Rožnovják – lidi začali s vodou šetřit, to způsobuje, že není výdělek na opravy atd., lepší by bylo
stabilizovat cenu, ať lidi začnou čerpat
p. Schildberger – lidé šetří, náklady jdou nahoru

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje od 1. 11. 2017 cenu vodného ve výši 33,95,- Kč bez DPH za 1
m3, tj. 39,- Kč s DPH za 1 m3.
 hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
V čase 18:33 odešel zastupitel p. Rožnovják, nyní je zastupitelů v počtu 11.

9. Různé – připomínky členů zastupitelstva a občanů
-

p. Schildberger – rozvoz obědů kolem 11:00 hod., problém v souvislosti s rozvozy obědů Charity, která
vozí obědy kolem 14:00 hod., nejde zařídit, aby Charita dovážela obědy také kolem 11:00 hod.?
p. Jurčíková – nemůžeme zasahovat do sociálních služeb
p. Vozák ml. – současný rozvoz je pouze zkušební, Charitu bych do toho nepletl
p. starosta – ZŠ má omezenou kapacitu cca 35 strávníků, na žádost občanů se přistoupilo k dovážce obědů
p. Jurčíková – pokud by byl větší zájem strávníků, než je kapacita v ZŠ, museli bychom dosavadní postup
přehodnotit, v obci vozí i Charita, která zároveň poskytuje i jiné sociální služby
p. Schildberger – žádám podrobnější zápis u OR
p. starosta – okolo 15. 12. 2017 bude poslední letošní zastupitelstvo, 8. 12. 2017 bude u MŠ rozsvícení
vánočního stromu
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva obce z dnešního
zasedání, viz zápis.
Usnesení č. 9 bylo vzato na vědomí.

10.

Závěr
Starosta obce poděkoval členům OZ za účast a zasedání ukončil v 18:45 hod.
Zapsala: Ing. Markéta Zuzaňáková
Zápis byl vyhotoven dne: 30.10.2017

Antonín Vozák st. v. r.
ověřovatel zápisu

Jana Václavíková v. r.
ověřovatel zápisu

Mgr. Helena Jurčíková v. r.
místostarostka obce

Oldřich Surala v. r.
starosta obce
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