OBEC HUSLENKY
Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného
dne 21. 11. 2017 na Obecním úřadu Huslenky
Přítomní:

Surala Oldřich, Mgr. Jurčíková Helena, Bc. Schön Martin, Hrňa Jaroslav, Schildberger Tomáš,
Ing. Václavík Josef, Vozák Antonín st., Ing. Straděj Zdeněk, Surovčák Marian, Čapák Miroslav
Omluveni:
Václavíková Jana, Mgr. Kopecká Jarmila, Vozák Antonín ml., Světinský Jiří, Rožnovják Gustav
Začátek:
16:00 hod.
Zapisovatel: Mgr. Helena Jurčíková

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 10 členů OZ (viz prezenční listina) a tudíž dnešní
zasedání je schopno jednat a usnášet se.
K usnesením OZ č. 21 ze dne 26. 10. 2017 nebyla vznesena ani jedna připomínka, tudíž jsou platné.

Program: viz pozvánka
Místostarostka navrhuje rozšířit a upravit program o bod:
1. Zapojení obce Huslenky do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělání ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností Vsetín II.“ (MAP II.) - tento bod zařadit do programu jako bod
programu č. 6
Starosta oslovuje zastupitele, zda někdo z nich chce doplnit program, nikdo nedoplňuje.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje program zasedání ZO č. 22.
 hlasování o programu:
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

3. Volba

zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise,

a) Starostou navrženi:
Zapisovatelka: Mgr. Helena Jurčíková
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Čapák
Ing. Josef Václavík
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje zapisovatelem zápisu Mgr. Helenu Jurčíkovou a ověřovateli
zápisu Miroslava Čapáka a Ing. Josefa Václavíka.
 hlasování:
pro 9
proti 0
zdržel se 1
Usnesení bylo schváleno.
b) Návrhová komise – starostou navrženi:
Předseda: Mgr. Helena Jurčíková
Členové: Bc. Schön Martin, Vozák Antonín st.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Helena Jurčíková, Bc.
Schön Martin a Vozák Antonín st.
 hlasování:
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

4. Kontrola usnesení a zápisu 21. zasedání OZ ze dne 26.10. 2017

Na základě schváleného programu jednání OZ pan starosta podal zprávu o plnění usnesení z minulého
zasedání ZO. K usnesení ze zastupitelstva obce č. 21 nebyla vznesena ani jedna připomínka, tudíž je
platné. Ověřovatelé zápisu Jana Václavíková a Antonín Vozák st. nevznesli k zápisu námitek.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého zastupitelstva
obce Huslenky č. 21.
Usnesení bylo vzato na vědomí.

5. Schválení finálního strategického dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín

Starosta obce seznámil zastupitele s problematikou „Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín“, zastupitelé veškerou dokumentaci obdrželi na
e-mail, z hlediska obsáhlosti dokumentace bude k zápisu přiloženo CD s příslušnými dokumenty a
informativní e-mail od Ing. Janovské z odboru školství a kultury MěÚ Vsetín, viz příloha č. 1.
Jedná se o projekt rozvoje vzdělávání v okrese Vsetín, do projektu je zapojeno 100% mateřských a
základních škol (celkem 70), za všechny zúčastněné obce je nositelem projektu město Vsetín. Město
v tomto směru spolupracuje se 3 místními akčními skupinami, pro Huslenky je to MAS Valašsko Horní
Vsacko.
Projekt s reg. číslem CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_005/0000360 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt započal 1.8.2016 a
bude, dle Výzvy, ukončen 30.11.2017. Dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání musí být schválen
do konce realizace projektu, tj. do 30.11.2017.
Jedná se o plán, který řeší rozvoj školství a vzdělávání, např. zlepšení tech. stavu budov ZŠ, MŠ, zajištění
kvalitní výuky, modernizaci vybavení, vytváření podmínek pro financování mimoškolních aktivit, zvýšení
zájmu rodičů a dětí o matematiku či čtenářskou gramotnost, spolupráci rodiny při podpoře vzdělávání
apod.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky na základě § 84 odst. 2 písm a) a p) z.č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, schvaluje strategický dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín“ ve všech jeho částech:
1. Analytická část
2. Strategický rámec priorit MAP do roku 2023
3. Akční plán pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín
4. Implementační část – Závěrečná sebehodnotící zpráva.
 hlasování:
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
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6. Zapojení obce Huslenky do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělání ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín II.“ (MAP II.)

Tento bod souvisí s předchozím bodem 5., protože na něho navazuje. Byla zveřejněna Výzva OP
VVV_02_17 047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.
Výzva MAP II. navazuje na dosažené cíle MAP I. a obsahuje kroky a aktivity, které školy povedou
k uskutečnění plánovaných vizí a které školám pomohou rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci.
Současně podpoří konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání v území, které jsou
naplánovány v MAP I, viz příloha č. 2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje zapojení do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání
II.“ a dále schvaluje, aby město Vsetín bylo nositelem projektu a žadatelem o finanční podporu.
 hlasování:
pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

7. Různé, diskuze
Starosta:
- podává informace ohledně stavby silnice a chodníků – tento týden se bude balit točna, chodníky finišují,
proběhne revize celistvosti chodníků, kolaudace jaro 2018, zimní údržba bude řešena mezi obcí a KKS
s.r.o., na zástavce naproti obce bude čekárna
- informuje o nejbližších akcích – beseda s důchodci 26.11.2017 u Pokorných od 13.30, Mikuláš v ZŠ a
MŠ i pochůzka po obci 5.12.2017, rozsvícení vánočního stromu 8.12.2017 od 16.00 u MŠ
- do 15.12.2017 proběhne poslední zastupitelstvo v tomto roce
M. Čapák: upozorňuje na vyvrácenou dopravní značku u horní houpací lávky
Starosta: doplňuje, že na posledním ZO budeme schvalovat rozpočtové provizorium, od 1.12.2017 by obec
měla přijmout 2 pracovníky na VPP
Schildberger: zdražení vody by se mělo dát do Zpravodaje
Václavík: proč jsou tak hluboko žlaby podél hlavní silnice pod Čapím hnízdem?
Starosta: dle vyjádření firmy je to kvůli sněhu
Vozák st.: není zábradlí u propustku naproti hospody
Starosta: podle firmy není potřeba, má se dodržovat povolená rychlost 50 km/hod
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva obce z dnešního
zasedání, viz zápis.
Usnesení bylo vzato na vědomí.
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8. Závěr

Starosta obce poděkoval členům OZ za účast a zasedání ukončil v 17.15 hod.
Zapsala: Mgr. Helena Jurčíková
Zápis byl vyhotoven dne: 22.11.2017

Miroslav Čapák v. r.
ověřovatel zápisu

Mgr. Helena Jurčíková v. r.
místostarostka obce
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Ing. Josef Václavík v. r.
ověřovatel zápisu

Oldřich Surala v. r.
starosta obce
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