OBEC HUSLENKY
Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného
dne 18. 12. 2017 na Obecním úřadu Huslenky
Přítomní:

Surala Oldřich, Mgr. Jurčíková Helena, Hrňa Jaroslav, Schildberger Tomáš, Ing. Václavík Josef,
Vozák Antonín ml., Ing. Straděj Zdeněk, Čapák Miroslav, Václavíková Jana, Světinský Jiří,
Mgr. Kopecká Jarmila – přítomná od 16:27 hod., Bc. Schön Martin – přítomný od 16:48 hod.
Omluveni:
Vozák Antonín st., Surovčák Marian, Rožnovják Gustav
Hosté:
p. Trlicová – účetní OÚ Huslenky
Začátek:
16:00 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 10 členů OZ (viz prezenční listina) a tudíž dnešní
zasedání je schopno jednat a usnášet se.
K usnesením OZ č. 22 ze dne 21. 11. 2017 nebyla vznesena ani jedna připomínka, tudíž jsou platné.

Program zasedání zastupitelstva obce Huslenky č. 23:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení
Schválení programu, účast
Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Kontrola usnesení a zápisu 22. zasedání OZ ze dne 21. 11. 2017
Odkup podílu id 4/12 pozemku par. č. 15810 v k.ú. Huslenky
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády č. 318/2017Sb. s účinností
od 1. 1. 2018
Prodloužení splaškové kanalizace v lokalitě Zbeličné pro RD č.p. 760 a č.p. 774
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018
Rozpočtové opatření č. 7, informativně rozpočtové opatření č. 6
Tvorba a čerpání Fondu na opravu vodovodního řadu v roce 2017
Propočet komunálního odpadu
Podání žádosti na investiční akci „Chodník III/4874 v obci Huslenky“ Opatření 1,
Udržitelná doprava – Bezpečnost
Podpora alternativních způsobů dopravy v rámci podpory ze SFŽP ČR
Různé, připomínky zastupitelů
Závěr

Starosta oslovuje zastupitele, zda chtějí doplnit program:
Starosta navrhuje rozšířit program o body:
- Doplnění žádostí o změnu ÚP Huslenky do změny č. 1 územního plánu Huslenky - tento bod
zařadit do programu jako bod programu č. 14
- Smlouva o zřízení VB služebnosti č. IP – 12-8020080 Huslenky, par. č. 5788/2, Zbranek, NNK –
tento bod zařadit do programu jako bod programu č. 15
Zastupitel J. Světinský navrhuje rozšířit program o bod:
- Zpráva kontrolního výboru obce Huslenky- tento bod zařadit do programu jako bod programu č. 16
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Místostarostka navrhuje rozšířit program o bod:
- Odkup podílu id. 4/44 pozemku parc. č. 15815/2 a podílu id. 4/12 pozemku parc. č. 15809, oba
v k.ú. Huslenky – doplnit do bodu č. 5 programu
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje program zasedání ZO č. 23.
 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:
Ing. Markéta Zuzaňáková
Ověřovatelé zápisu: Tomáš Schildberger
Jaroslav Hrňa
b) Návrhová komise – starostou navrženi:
Předseda:
Mgr. Helena Jurčíková
Členové:
Světinský Jiří, Vozák Antonín ml.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje zapisovatele zápisu Ing. Markétu Zuzaňákovou, ověřovatele
zápisu Tomáše Schildbergera a Jaroslava Hrňu a návrhovou komisi ve složení: předseda: Mgr.
Helena Jurčíková, členové: Světinský Jiří a Vozák Antonín ml.
 hlasování:
pro 9
proti 0
zdržel se 1
Usnesení bylo schváleno.

4. Kontrola usnesení a zápisu 22. zasedání OZ ze dne 21. 11. 2017

Na základě schváleného programu jednání OZ pan starosta podal zprávu o plnění usnesení z minulého
zasedání ZO. K usnesení ze zastupitelstva obce č. 22 nebyla vznesena ani jedna připomínka, tudíž je
platné. Ověřovatelé zápisu Ing. Josef Václavík a Miroslav Čapák nevznesli k zápisu námitek.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí zprávu o kontrole zápisu a plnění usnesení z minulého
zasedání ZOH č. 22.
Usnesení bylo vzato na vědomí.

5. Odkup podílu id 4/12 pozemku parc. č. 15810 v k.ú. Huslenky, podílu id. 4/44

pozemku p.č. 15815/2 v k.ú. Huslenky a podílu id. 4/12 pozemku p.č. 15809 v k.ú.
Huslenky
Místostarostka obce seznámila zastupitele s nabídkou p. Debské, aby obec odkoupila její podíly ve výše
popsaných pozemcích, viz příloha č. 1. Jedná se o ost. komunikace. Rada navrhuje odkup podílu id 4/12
p.č. 15810 v k.ú. Huslenky za cenu 50,-Kč/1m2 (jde o obcí udržovanou zpevněnou cestu v Losovém u
Hrňů). Další dva pozemky vedou kolem obecních lesů, zde je návrh 20,-Kč/1m2.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje odkup podílu id. 4/12 pozemku p.č.15810 v k.ú. Huslenky za
cenu 50,-Kč/1 m2, odkup podílu id. 4/44 pozemku p.č. 15815/2 v k.ú. Huslenky za cenu 20,-/1m2 a
odkup podílu id. 4/12 pozemku p.č. 15809 v k.ú. Huslenky za cenu 20,-Kč/1m2, od p. Debské,
Petrovice 1, Štoky.
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 hlasování:
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

6. Odměny

neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády č. 318/2017Sb. s
účinností od 1. 1. 2018
Dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. dochází k úpravě odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva, viz
příloha č. 2. Rada obce Huslenky doporučuje zastupitelstvu schválit částky takto:
- Člen rady – 3.000,- Kč,
- Předseda výboru – 1.500,- Kč
- Člen výboru – 1.200,- Kč,
- Člen zastupitelstva – 700,- Kč

V čase 16:27 hod. přišla zastupitelka Mgr. Jarmila Kopecká, nyní je zastupitelů v počtu 11.
p. starosta – má někdo jiný návrh?
p. Václavík – projednala to rada obce, která má nejvíce práce, tak bych to nechal tak, jak doporučuje rada
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení
vlády č. 318/2017 Sb. s účinností od 1. 1. 2018 ve výši: člen rady: 3.000,-Kč/1 měsíc, předseda výboru:
1.500,-Kč/1 měsíc, člen výboru: 1.200,-/1 měsíc Kč, zastupitel: 700,-Kč/1 měsíc.
 hlasování:
pro 10
proti 0
zdržel se 1
Usnesení bylo schváleno.

7. Prodloužení splaškové kanalizace v lokalitě Zbeličné pro RD č.p. 760 a č.p. 774

Místostarostka obce seznámila zastupitele obce s žádostí na prodloužení splaškové kanalizace v lokalitě
Zbeličné pro RD č.p. 760 a č.p. 774, viz příloha č. 3. Odkanalizovaly by se RD 760,774, 258, novostavba
na st. 3557, vše v k.ú. Huslenky. Rada obce doporučuje OZ ke schválení.
p. Schildberger – je to tam hrozně hluboko, obrovské náklady na malém kousku
p. starosta – navrhuji oslovit firmu VODING Hranice, spol. s r. o., která kanalizaci projektovala, o
nacenění nákladů na prodloužení kanalizace v této lokalitě

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky pověřuje firmu VODING Hranice, spol. s r. o. k předložení rozpočtu
na prodloužení splaškové kanalizace v lokalitě Zbeličné v úseku od napojení na stávající splaškovou
kanalizaci, zrealizovanou v rámci ČŘB II., po RD na st. 3557 v k.ú. Huslenky.
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

8. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018

Účetní obce p. Trlicová seznámila zastupitele obce s pravidly rozpočtového provizoria na rok 2018, viz
příloha č. 4.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018, kdy po dobu,
než bude schválen rozpočet obce na rok 2018, se bude výdajová stránka rozpočtu řídit 1/12
skutečných výdajů roku 2017 na jeden kalendářní měsíc.
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
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9. Rozpočtové opatření č. 7, informativně rozpočtové opatření č. 6

Účetní obce p. Trlicová seznámila zastupitele obce informativně s rozpočtovým opatřením č. 6, viz příloha
č. 5 a ke schválení zastupitelstvu předložila rozpočtové opatření č. 7, viz příloha č. 6.
V čase 16:48 přišel zastupitel Bc. Martin Schön, nyní je zastupitelů v počtu 12.

Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6, viz příloha č. 5.
Usnesení bylo vzato na vědomí.
Návrh usnesení:
b) Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje rozpočtové opatření č. 7, viz příloha č. 6.
 hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

10.

Tvorba a čerpání Fondu na opravy vodovodního řadu v roce 2017
Účetní obce p. Trlicová seznámila zastupitele obce s tvorbou a čerpáním Fondu na opravy vodovodního
řadu v roce 2017, viz příloha č. 7.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje návrh na čerpání fondu na opravu vodovodu za rok 2017 dle
přílohy č. 7.
 hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

11.

Propočet komunálního odpadu
Místostarostka obce seznámila radní obce s náklady za svoz PDO za r. 2016, viz příloha č. 8. Poplatek
za svoz se pro r. 2018 nemění.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí náklady na svoz PDO za rok 2016, viz příloha.
Usnesení bylo vzato na vědomí.

12.

Podání žádosti na investiční akci „Chodník III/4874 v obci Huslenky“ Opatření 1,
Udržitelná doprava – Bezpečnost
Starosta obce seznámil zastupitele obce s možnosti podání žádosti o dotaci na investiční akci „Chodník
podél silnice III/4874 v obci Huslenky“, Opatření 1, Udržitelná doprava – Bezpečnost. Tuto dotaci lze
čerpat přes MAS – ROP 1 a podání žádosti je do konce ledna 2018.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje podání žádosti na investiční akci „Chodník III/4874 v obci
Huslenky“ Opatření 1, Udržitelná doprava – Bezpečnost.
 hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

13.

Žádost o poskytnutí podpory alternativních způsobů dopravy v rámci podpory ze
SFŽP ČR
Starosta obce seznámil zastupitele obce s možností podpory alternativních způsobů dopravy v rámci
podpory ze SFŽP ČR. Konkrétně se jedná o možnost pořízení ekologického osobního automobilu na
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alternativní pohon podle podmínek Národního programu ŽP – podporovaná aktivita: 5.2.A – Podpora
alternativních způsobů dopravy na pořízení elektromobilu pro obec Huslenky, viz příloha č. 9.
p. Straděj – dojezd 300 km na jedno nabití je to hrozně málo
p. Schildberger – životnost baterie, je to pěkná věc, ale ten výkon
p. Vozák ml. – náhradní baterie budou drahé
p. Schön – jaký je náklad pro obec?
p. starosta – minimálně 300 000,- Kč, je to něco nového, ale nechávám to na rozhodnutí zastupitelstva
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje žádost o podporu ze SFŽP ČR podle podmínek Národního
programu ŽP – podporovaná aktivita: 5.2.A – Podpora alternativních způsobů dopravy na pořízení
elektromobilu pro obec Huslenky.
 hlasování:
pro 0
proti 7
zdržel se 5
Usnesení bylo zamítnuto.

14.

Doplnění žádostí o změnu ÚP Huslenky do změny č. 1 územního plánu Huslenky
Místostarostka obce seznámila zastupitele obce se žádostmi o změnu územního plánu, které budou
doplněny do změny č. 1 územního plánu obce Huslenky. Žádosti jsou přiloženy v dokumentaci
územního plánování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky rozhodlo z vlastního podnětu, aby v rámci pořízení změny č. 1
územního plánu byly prověřeny nové návrhy na změnu územního plánu Huslenky:
-Ing. Aleš Hromada, bytem Halenkov 631, 75603 – aktualizace zastavěného území/změna využití
území vymezeného hranicemi pozemků p.č. 12445/1 a 12423/4, oba v k.ú. Huslenky, ze stávající
plochy Z zemědělské na plochu SO smíšenou obytnou dle přiložené žádosti a situačního výkresu
-Marie Hromadová, bytem Podlesí 337, 75701 Valašské Meziříčí – žádost o změnu územního plánu
Huslenky spočívající v přehodnocení stávající plochy SO 5 v územním plánu Huslenky tak, aby
plocha SO 5 (pozemky p.č. 16195/1, 4093 a 4089/2, vše v k.ú. Huslenky) nebyla buď v celé ploše nebo
v možné části plochy SO 5, podmíněna realizací a zachováním funkčnosti protipovodňových opatření
a ochranných hrází, dle přiložené žádosti a situačního výkresu
-Menšíková Irena, Michala Urbánka 438, Rokytnice, 75501 Vsetín – změna využití území
vymezeného hranicemi pozemků p.č. 6636 a p.č. 6597/8, oba v k.ú. Huslenky, ze stávající plochy Z
zemědělské na plochu pro výstavbu RD, dle přiložené žádosti a situačního výkresu,
s tím, že předložené návrhy na změny budou prověřeny v souladu s ust. § 55 stavebního zákona v
rámci pravidelné aktualizace územního plánu Huslenky, tzn., že návrhy budou vyhodnoceny ve
zprávě o uplatňování územního plánu Huslenky.
 hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

15.

Smlouva o zřízení VB - služebnosti č. IP – 12-8020080 Huslenky, par. č. 5788/2,
Zbranek, NNK
Starosta obce seznámil zastupitele obce se Smlouvou o zřízení VB služebnosti č. IP – 12-8020080
Huslenky, par. č. 5788/2, Zbranek, NNK mezi Obcí Huslenky a ČEZ Distribuce, a.s. (plná moc ARPEX
MORAVA s.r.o.), viz příloha č. 10. Smlouva se týká věcného břemene, které vzniklo připojením
pozemku parc. č. 5788/2 k distribuční soustavě el. energie protlakem v pozemku parc. č. 15757 ve
vlastnictví Obce Huslenky.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP – 128020080 Huslenky, par. č. 5788/2, Zbranek, NNK mezi Obcí Huslenky a ČEZ Distribuce, a.s. (plná
moc ARPEX MORAVA s.r.o.) a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
 hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

16.

Zpráva kontrolního výboru obce Huslenky
Zastupitel Světinský seznámil zastupitele obce se zprávu z kontrolního výboru, viz příloha č. 11.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí zprávu kontrolního výboru obce Huslenky.
Usnesení bylo vzato na vědomí.

17.

Různé, připomínky zastupitelů

- p. místostarostka – informuje o nařízení EU 2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv.
GDPR, účinné od května 2018, které platí přímo v celé EU. Tímto nařízením se zpřísňuje ochrana
osobních údajů, veřejnoprávní instituce, tj. Obec, ZŠ, MŠ mají přímo na základě tohoto nařízení
povinnost mít tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů, který bude dohlížet na řádné zacházení
s osobními daty v těchto organizacích, rada již schválila smlouvu o poskytování služeb pověřence,
zastupitelé budou průběžně o GDPR informováni
- p. Schildberger – byt č. 1 na Vilce - proč se nerekonstruuje? Na radě se vyhlásil záměr a schválil se a na
další radě se pak zamítl, mělo by se to tam nějak technicky vyřešit – topení, voda
- p. starosta – nikdo se o nájem nepřihlásil, byt je velmi malý, náklady na rekonstrukci jsou velmi vysoké,
rada rekonstrukci z toho důvodu zamítla
- p. Schildberger – mám výhrady vůči nájemci Celnice, zatím nezaplatil za vodu, je tam nepořádek, na
ploše hned vedle bazénu umístil ovce, bazén a vše okolo je od nich zničené
- p. starosta – v lednu proběhne inventura, inv. komise podá zprávu do rady, v případě potvrzení
nedostatků uděláme výjezdní zasedání na Celnici

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

18.

Závěr
Starosta obce poděkoval členům OZ za účast a zasedání ukončil v 18:30 hod.
Zapsala: Ing. Markéta Zuzaňáková
Zápis byl vyhotoven dne: 19. 12. 2017

Tomáš Schildberger v. r.
ověřovatel zápisu

Jaroslav Hrňa v. r.
ověřovatel zápisu

Mgr. Helena Jurčíková v. r.
místostarostka obce

Oldřich Surala v. r.
starosta obce
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