OBEC HUSLENKY
Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného
dne 19. 3. 2018 na Obecním úřadu Huslenky
Přítomní:

Surala Oldřich, Mgr. Jurčíková Helena, Hrňa Jaroslav, Schildberger Tomáš, Ing. Václavík Josef,
Vozák Antonín st., Ing. Straděj Zdeněk, Čapák Miroslav, Václavíková Jana, Mgr. Kopecká
Jarmila, Světinský Jiří, Rožnovják Gustav, Surovčák Marian
Omluveni:
Bc. Vozák Antonín ml., Bc. Schön Martin
Hosté:
p. Trlicová – účetní OÚ Huslenky
Veřejnost:
viz prezenční listina
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 13 členů OZ (viz prezenční listina) a tudíž dnešní
zasedání je schopno jednat a usnášet se.
K usnesením OZ č. 23 ze dne 18. 12. 2017 nebyla vznesena ani jedna připomínka, tudíž jsou platné.

Program zasedání zastupitelstva obce Huslenky č. 24:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení
Schválení programu, účast
Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Kontrola usnesení a zápisu 23. zasedání OZ ze dne 18. 12. 2017
Rozpočet obce Huslenky na rok 2018 - příjmy a výdaje
Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2018 - 2021
Veřejnoprávní smlouvy – TJ Sokol, Charita Nový Hrozenkov
Zástupce obce Huslenky na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín,
a.s.
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Čistá řeka Bečva II
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Prodloužení kanalizace v lokalitě Bařiny
Prodloužení kanalizace v lokalitě Zbeličné
Různé, připomínky zastupitelů, diskuze
Závěr

Starosta navrhuje rozšířit a upravit program o bod:
1. Žádost o odkup části pozemku par. č. 15715/1 v k.ú. Huslenky, lokalita Kychová - tento bod zařadit do
programu jako bod programu č. 13
Starosta oslovuje zastupitele, zda někdo z nich chce doplnit program, nikdo nedoplňuje.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje program zasedání ZO č. 24.
 hlasování o programu:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
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3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
a) Starostou navrženi:
Zapisovatelka: Ing. Markéta Zuzaňáková
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jarmila Kopecká
Jana Václavíková
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje zapisovatelem zápisu Ing. Markétu Zuzaňákovou a
ověřovateli zápisu Mgr. Jarmilu Kopeckou a Janu Václavíkovou.
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 2
Usnesení bylo schváleno.
b) Návrhová komise – starostou navrženi:
Předseda: Mgr. Helena Jurčíková
Členové: Tomáš Schildberger, Ing. Josef Václavík
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Helena Jurčíková, Tomáš
Schildberger a Ing. Josef Václavík.
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 2
Usnesení bylo schváleno.

4. Kontrola usnesení a zápisu 23. zasedání OZ ze dne 18. 12. 2017

Na základě schváleného programu jednání OZ pan starosta podal zprávu o plnění usnesení z minulého
zasedání ZO. K usnesení ze zastupitelstva obce č. 23 nebyla vznesena ani jedna připomínka, tudíž je
platné. Ověřovatelé zápisu Tomáš Schildberger a Jaroslav Hrňa nevznesli k zápisu námitek.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze ZOH č. 23.
Usnesení bylo vzato na vědomí.

5. Rozpočet obce Huslenky na rok 2018 - příjmy a výdaje

Účetní obce p. Trlicová seznámila zastupitele obce s konečnou verzí rozpočtu obce Huslenky na rok 2018
- příjmy a výdaje, viz příloha č. 1.
p. Rožnovják – prosím o schválení rozpočtu jako celek a ne po jednotlivých položkách
p. starosta – beru na vědomí názor předsedy finančního výboru, jen vyjmenuji nejdůležitější položky
(nejvyšší částky), všechny položky byly prodiskutovány na pracovním zasedání zastupitelstva obce
Huslenky

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje rozpočet obce Huslenky - příjmy a výdaje na rok 2018.
 hlasování:
pro 12
proti 1
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

6. Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2018 - 2021

Účetní obce p. Trlicová seznámila zastupitele obce se střednědobým rozpočtovým výhledem na r. 2018 –
2021, viz příloha č. 2. Byl vyvěšen na stránkách obce Huslenky www.huslenky.cz v sekci „Úřední deska“.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na období r. 2018 - 2021.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

7. Veřejnoprávní smlouvy – TJ Sokol, Charita Nový Hrozenkov

Starosta obce seznámil zastupitele obce s návrhem dvou veřejnoprávních smluv mezi Obcí Huslenky a
organizacemi TJ Sokol a Charita Nový Hrozenkov, viz přílohy č. 3 a 4.

a) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2018 dle § 10a zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, na finanční dotaci ve
výši 180.000,- Kč, mezi Obcí Huslenky a TJ Sokol Huslenky, IČ: 49562860 a pověřuje starostu obce
k jejímu podpisu.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
b) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2018 dle § 10a zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, na finanční dotaci ve
výši 300.000,-Kč, mezi Obcí Huslenky a Charitou Nový Hrozenkov, IČ: 48773514, a pověřuje
starostu obce k jejímu podpisu.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

8. Zástupce obce Huslenky na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace
Vsetín, a.s.

Každoročně je nutné delegovat zástupce obce (akcionáře) na Řádnou valnou hromadu společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., rada obce doporučuje delegovat starostu obce Huslenky Oldřicha
Suralu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky deleguje Oldřicha Suralu, starostu obce Huslenky, jako zástupce obce
Huslenky na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., která se
uskuteční dne 7. 6. 2018.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo delegováno.

9. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Čistá řeka Bečva II

Místostarostka obce seznámila zastupitele obce se Smlouvou o zřízení služebnosti inženýrské sítě –
kanalizace, č. HUSLENKY/2018/1 (akce: Čista řeka Bečva II) mezi Sdružením obcí Mikroregionu
Vsetínsko, IČ: 70238880 a Obcí Huslenky. Celé znění smlouvy viz příloha č. 5.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizace, č.
HUSLENKY/2018/1 mezi Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ: 70238880 a Obcí Huslenky a
pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
 hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
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10.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Místostarostka obce seznámila zastupitele obce s návrhem nové obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, viz příloha č. 6.
Nová OZV je navržena ve stejném znění jako stávající OZV č. 2/2015, výše poplatku zůstává stejná,
nová OZV je změněna pouze v tom, že se do ní doplnily nová č.p., kde nedojede svozové vozidlo –
proto těmto č.p. patří úleva na poplatku. Aby OZV č. 2/2015 neměla novelizace a doplňky, navrhuje se,
aby se vydala celá nová OZV č. 1/2018, která by zrušila OZV č. 2/2015.
p. Schildberger – Vyhláška je pouze pro občany Huslenek a rekreanty? Nevztahuje se na podnikatele?
p. místostarostka – Ano, OZV řeší osoby, kterých se vyhláška týká včetně slev a osvobození od placení
odpadu
p. starosta – podnikatelé mají smluvní vztah s Technickými službami Vsetín
p. Schildberger – platí se za odpad Technických službám podle tonáže?
p. starosta – platí se podle počtu popelnic.
p. Václavíková – Jak se to řeší, když tady občané nebydlí, ale mají tu trvalé bydliště, ale jsou např.
v domově důchodců?
p. starosta – To nevím, prověřím to
p. Světinský – Nedoplníme tam, že můžou platit bezhotovostně?
p. Kopecká – Měli bychom občanům dát tuto možnost.
p. Rožnovják – Ale stejně si sem musí jít pro známky na popelnici.
p. starosta – prověříme informace, doplníme a dáme nové znění vyhlášky ke schválení
Protože se musí dořešit problémy vzešlé z diskuze zastupitelů, o navrhované OZV č. 1/2018 zastupitelé
nehlasují.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí informace o navrhované OZV č. 1/2018 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídní, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Usnesení bylo vzato na vědomí.

11.

Prodloužení kanalizace v lokalitě Bařiny
Místostarostka obce seznámila zastupitele obce s návrhem na prodloužení kanalizační stoky cca 60 m
v lokalitě Bařiny, viz příloha č. 7. Jde o žádost stavebníků, kteří v této lokalitě budou stavit RD.
p. Hrňa – bude se prodlužovat i plyn?
p. místostarostka – oni žádají pouze prodloužení kanalizace, nutná ale bude i voda, nevím, jestli se chtějí
připojit na plyn.
p. Hrňa – když se bude řešit kanalizace, tak i voda, pak i plyn, ale musí se prověřit spád, musí se jít do
veřejné komunikace, nepůjde to jen v zeleném
p. Schildberger – zase to jsou cizí lidi, jediný, kdo má trvalé bydliště je ___________, ti ostatní se sem
trvale nepřihlásí
místostarostka – to nelze dopředu vědět, když tu budou stavit RD, tak se tu zřejmě přihlásí
p. starosta – navrhuji, aby se nechala vypracovat projektová dokumentace, vyčíslí se náklady a pak se
uvidí, co dál
p. Schildberger – bude to velká zátěž pro obec (rozšíření vodovodu, plynu, kanalizace)
p. starosta – já jsem to pochopil tak, že se to bude týkat prodloužení stávajícího řadu.
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p. místostarostka – když neprodloužíme hl. řad, musela by se při připojování každého jednotlivého RD
na vodu i kanalizaci min. 3x rozkopávat asfaltová obecní cesta, vyvedením hl. řadu IS mimo
komunikaci se budou moci všichni napojit, aniž by se musela komunikace několikrát rozkopat
p. starosta – já bych byl pro zpracování projektu a vyčíslení nákladů.
p. Rožnovják – udělat projekt a vypočítat spádovost, posudek geodeta.
Po debatě zastupitelé doporučují vypracovat projekt rozšíření IS v lokalitě Bařiny, vč. položkového
rozpočtu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky doporučuje vypracovat projekt rozšíření IS v lokalitě Bařiny
(kanalizace, voda a plyn) včetně položkového rozpočtu a předložit do příštího OZ.
Usnesení bylo doporučeno.
V čase 18:36 hod. odešel zastupitel p. Hrňa, nyní jsou zastupitelé v počtu 12.

12.

Prodloužení kanalizace v lokalitě Zbeličné
Místostarostka obce seznámila zastupitele obce s návrhem na prodloužení kanalizační stoky v lokalitě
Zbeličné, viz příloha č. 8. Týká se stavby Čistá řeka Bečva - kanalizace Huslenky II. etapa. Stavební
povolení na tuto akci je prodlouženo do podzimu 2019, pokud se část povolené stoky postaví, stavební
povolení nepropadne a pro další zastupitelstvo bude otevřená cesta, jak dál řešit odkanalizování druhé
části obce. Přibližné náklady na navrhovanou část jsou 1,5 mil Kč (je to v komunikaci). Zbeličné,
Uherská lze napojit na stávající, již zrealizované, stoky přímo, údolí Kychová, Černé, Pod Černé,
Bratřejůvka lze napojit až po stavbě sběrače v zem. polích na Kotrbově. Kvůli velké finanční náročnosti
je celková stavba závislá na dotacích, protože náklady mnohonásobně převyšují rozpočet obce. Bude
záležet zejm. na možnosti dotací, ale stavit se může jen to, co je povoleno. Pokud st. povolení propadne,
budeme na začátku vyřizování celé akce a vzhledem k rozsahu a náročnosti a již vynaložených nákladů
na vyřízení stavebního povolení by to byla škoda.

V čase 18:41 přišel zastupitel p. Hrňa, nyní jsou zastupitelé v počtu 13.
p. Schildberger – mně se to nelíbí, nikdo nám nedá dotaci na sběrač, který jde v polích, byl bych pro
rozšíření kanalizace v lokalitách Černé nebo Kychová.
p. Rožnovják – já jsem pro udržení projektu.
p. starosta – souhlasím a navrhuji hlasování, jestli zrealizovat začátek Zbeličného nebo ne
p. Schildberger – šlo mi o to, že se dalo kopat někde jinde, obec nemá teď zájem, aby se kanalizace
prodloužila v Černém, Kychové a Bratřejůvce
p. starosta – dovolím si oponovat, já bych prodloužil úsek ve Zbeličném, pro udržitelnost projektu
p. místostarostka – stavba sběrače pro Kychovou, Bratřejůvku a Černé bude nákladná, v rozpočtu obce
na příslušný rok se řeší mnoho věcí, nejenom kanalizace a před chvílí jsme schválili rozpočet na r. 2018,
kdy nikdo ze zastupitelů v přípravném období nedal připomínku, ať je v něm zahrnuta stavba sběrače.
Protože jde o podstatnou část rozpočtu, tuto věc by si mělo nové zastupitelstvo řešit podle toho, co se
rozhodnou dělat, např. v rozpočtu na r. 2019, navrhuji postavit úsek ve Zbeličném, aby zůstalo
v platnosti stavební povolení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje, v rámci akce Čistá Řeka Bečva, Kanalizace Huslenky II.
etapa, realizaci části stoky F-2-3 veřejné splaškové kanalizace v lokalitě Zbeličné, a to v úseku od
napojení na stávající stoku F-2 (od šachty F-2-11) po č.p. 775 Huslenky.
 hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se 1
Usnesení bylo schváleno.
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13.

Žádost o odkup části pozemku parc. č. 15715/1 v k.ú. Huslenky, lokalita Kychová
Starosta obce seznámil zastupitele obce s žádostí o odkup části pozemku parc. č. 15715/1 v k.ú.
Huslenky, lokalita Kychová, viz příloha č. 9.
Žádost byla podána v souvislosti s tím, že po zaměření se zjistilo, že část plotu a odvodňovacích žlabů je
na obecním pozemku p.č. 15715/1 v k.ú. Huslenky, majitel požádal obec o odkup této části obecního
pozemku. Stavba těsně sousedí se silnicí, která je ve správě ŘSZK, z hl. bezpečnosti silničního provozu
se jedná o poměrně nebezpečný úsek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 15715/1 v k.ú.
Huslenky viz příloha.
 hlasování:
pro 0
proti 13
zdržel se 0
Usnesení bylo zamítnuto.

14.

Různé, připomínky zastupitelů, diskuze

- Starosta v rámci diskuze předložil Žádost TJ Sokol o finanční podporu ze strany obce ohledně umělého
zavlažování hřiště
- p. Hrňa – jsem pro to podpořit tento záměr.
- p. Schildberger – díval jsem se na to, za mě bych projekt podpořil.
- p. Straděj – já si myslím, že je to pro mladé velice výhodné, já jsem pro
- p. Václavík – na obci nemáme moc míst na realizaci, jsem pro.
Zastupitelstvo vyslovilo této akci podporu, věc bude přesunuta do příštího zastupitelstva, kde se bude
rozhodovat o realizaci akce.
- p. místostarostka – informuje zastupitele o postupu IS a komunikace na Cihelně – nutno dodělat VO,
dešťovou kanalizaci, bude třeba přeložit sloup NN
- p. Hrňa – voda musí být naprojektována od ZD
- p. Rožnovják – jaký je o to zájem?
- p. místostarostka – zatím eviduji 4 žádosti
- dále místostarostka informuje ohledně nového nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR nařízení
platí jednotně po celé EU od 25.5.2018. Obec, ZŠ, MŠ, SOH s.r.o. už spolupracují s pověřencem pro
ochranu osobních údajů (jde o funkci stanovenou přímo nařízením GDPR a zřídit funkci pověřence je
pro obec povinné), který těmto organizacím zajišťuje přechod na požadavky GDPR. Odrazí se to např.
i při zveřejňování usnesení rady, ZO, kdy se musí chránit zveřejněná data fyzických osob (např. jejich
začerněním v textu)

- p. Václavíková – kdy budou dělat vjezdy? Budou se obcházet jednotlivé č.p.?
- p. starosta – Ano, budu to v nejbližší době řešit.
- p. Světinský – zítra je zasedání rady školy, požaduji, aby p. ředitelka předložila cenové nabídky na
nákup software
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva obce z dnešního
zasedání, viz zápis.
Usnesení bylo vzato na vědomí.

24. zasedání ZO 19. 3. 2018

stránka 6 (celkem 7)

OBEC HUSLENKY

15.

Závěr
Starosta obce poděkoval členům OZ za účast a zasedání ukončil v 19:42 hod.
Zapsala: Ing. Markéta Zuzaňáková
Zápis byl vyhotoven dne: 23. 3. 2018

Mgr. Jarmila Kopecká 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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