OBEC HUSLENKY

VÝPIS USNESENÍ
z 23. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 12. 2017 v
obřadní síni obecního úřadu
Přítomno:
Hosté:
Místo:
Začátek jednání:
Zapisovatel:

12 členů OZ (viz prezenční listina)
p. Trlicová – účetní OÚ Huslenky
obřadní síň obecního úřadu
16:00 hod.
Ing. Markéta Zuzaňáková

1 - 23/17 ZO Huslenky schvaluje:
1. program zasedání ZO č. 23.
zápis bod č. 2
2. 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.
zápis bod č. 3
3. 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.
zápis bod č. 5
příloha č. 1
4. 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.
zápis bod č. 6
příloha č. 2
5. 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.
zápis bod č. 8
příloha č. 4
6. rozpočtové opatření č. 7, viz příloha č. 6.
zápis bod č. 9 b)
příloha č. 6
7. návrh na čerpání fondu na opravu vodovodu za rok 2017 dle přílohy č. 7.
zápis bod č. 10
příloha č. 7
8. podání žádosti na investiční akci „Chodník III/4874 v obci Huslenky“ Opatření 1, Udržitelná
doprava – Bezpečnost.
zápis bod č. 12
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9. Smlouvu o zřízení věcného břemene - 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.) a
pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
zápis bod č. 15
příloha č. 10

2 - 23/17 ZO Huslenky pověřuje:
1. 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.
zápis bod č. 7
příloha č. 3

3 - 23/17 ZO Huslenky rozhodlo:
1. 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.
zápis bod č. 14

4 - 23/17 ZO Huslenky zamítá:
1. 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.
zápis bod č. 13
příloha č. 9

5 - 23/17 ZO Huslenky bere na vědomí:
1. zprávu o kontrole zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZOH č. 22.
zápis bod č. 4
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2. rozpočtové opatření č. 6, viz příloha č. 5.
zápis bod č. 9 a)
příloha č. 5
3. náklady na svoz PDO za rok 2016, viz příloha.
zápis bod č. 11
příloha č. 8
4. zprávu kontrolního výboru obce Huslenky.
zápis bod č. 16
příloha č. 11
5. připomínky členů zastupitelstva obce z dnešního zasedání, viz zápis.
zápis bod č. 17

Zapisovatelka:

Ing. Markéta Zuzaňáková

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Schildberger v. r.
Jaroslav Hrňa v. r.
Nedílnou součástí tohoto Usnesení je i Zápis z jednání OZ č. 23 (zveřejněný na www.huslenky.cz) a
přílohy 1-11 založeny u starosty obce k nahlédnutí.

Mgr. Helena Jurčíková v. r.
místostarostka obce
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Oldřich Surala v. r.
starosta obce
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