OBEC HUSLENKY

VÝPIS USNESENÍ
z 25. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 15. 5. 2018 v
obřadní síni obecního úřadu
Přítomno:
Hosté:
Veřejnost:
Místo:
Začátek jednání:
Zapisovatel:

13 členů OZ (viz prezenční listina)
Ing. Trlica – TDI stavby „Silnice II/487: Huslenky – objekty obce
Huslenky, Mgr. Pavlíčková, p. Čevelová – zástupci petičního výboru, Mgr.
Bednářová – ředitelka ZŠ Huslenky, rodiče dětí v ZŠ viz prezenční listina
viz prezenční listina
obřadní síň obecního úřadu
17:00 hod.
Ing. Markéta Zuzaňáková

1 - 25/18 ZO Huslenky schvaluje:
1. program zasedání ZO č. 25.
zápis bod č. 2
2. zapisovatelem zápisu Ing. Markétu Zuzaňákovou a ověřovateli zápisu Ing. Josefa Václavíka a
Jiřího Světinského.
zápis bod č. 3 a)
3. návrhovou komisi ve složení Mgr. Helena Jurčíková, Marian Surovčák a Ing. Zdeněk Straděj.
zápis bod č. 3 b)
4. VPS uzavřenou podle § 10a zák. č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních celků, v
platném znění, mezi Obcí Huslenky a TJ Sokol Huslenky a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
zápis bod č. 6
příloha č. 1
5. rozpočtové opatření č. 3, viz příloha.
zápis bod č. 7 b)
příloha č. 3
6. vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 16028/14 v k.ú. Huslenky, v grafické příloze část
označená „a“.
zápis bod č. 10
příloha č. 4
7. vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 16028/14 v k.ú. Huslenky, v grafické příloze část
označená „b“.
zápis bod č. 11
příloha č. 5
8. podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších a prováděcích předpisů, zprávu o
uplatňování územního plánu Huslenky za období 08/2015 – 02/2018 včetně pokynů pro
zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Huslenky.
zápis bod č. 14
příloha č. 8
9. realizaci akce Chodník podél silnice III/487 v k.ú. Huslenky firmou KKS s.r.o., Příluky 386,
76001 Zlín, IČ:42340802, která v rámci výběrového řízení předložila nejnižší cenovou nabídku a
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po předložení dokumentů nutných dle zadávací dokumentace pověřuje starostu k podpisu smlouvy
o dílo.
zápis bod č. 15
příloha č. 9
10. Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-8013456 Huslenky p.č. 16237/4,
__________, NNK a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
zápis bod č. 16
příloha č. 10
11. realizaci akce „Prodloužení splaškové kanalizace Huslenky, lokalita Bařiny“ dle předložené
dokumentace a pověřuje Ing. Kašparovou k vyřízení stavebního povolení na tuto akci.
zápis bod č. 18
příloha č. 12

2 - 25/18 ZO Huslenky deleguje:
1. Mgr. Helenu Jurčíkovou, místostarostku obce Huslenky, jako zástupce Obce Huslenky na řádnou
Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., která se uskuteční dne 7. 6.
2018.
zápis bod č. 9

3 - 25/18 ZO Huslenky pověřuje:
1. starostu ke svolání jednání týkajícího se možného zásobování RD v Kychové – Hlubočku ze
stávajícího vodovodního řadu, který není ve vlastnictví obce Huslenky, kterého budou účastni:
Obec Huslenky, Služby obce Huslenky s.r.o. (vodaři), vlastník řadu ____________ a zájemci o
prodloužení vodovodu dle žádosti.
zápis bod č. 19
příloha č. 13

4 - 25/18 ZO Huslenky projednalo:
1. Petici dle čl. 18 „Listiny základních práv a svobod“ „za ZŠ Huslenky jako školu devítiletou“ a
bere na vědomí informace petičního výboru, ředitelky ZŠ, zastupitelů a občanů ohledně
možnosti rozšíření stávající 5-tileté ZŠ na školu devítiletou.
zápis bod č. 20
příloha č. 14

5 - 25/18 ZO Huslenky ruší:
1. usnesení ZOH č. 2-24/18
zápis bod č. 8
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6 - 25/18 ZO Huslenky zamítá:
1. vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 16031/3 v k.ú. Huslenky, viz příloha.
zápis bod č. 12
příloha č. 6
2. vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 15753/1 v k.ú. Huslenky, viz příloha.
zápis bod č. 13
příloha č. 7

7 - 25/18 ZO Huslenky bere na vědomí:
1. zprávu o plnění usnesení ze ZOH č. 24.
zápis bod č. 4
2. informace TDI Ing. Trlice a připomínky členů zastupitelstva ohledně stavby „Silnice II/487
Huslenky – objekty obce Huslenky“.
zápis bod č. 5
3. rozpočtové opatření č. 1 a 2, viz příloha.
zápis bod č. 7 a)
příloha č. 2
4. žádost ___________ a věc přesunuje do příštího ZO.
zápis bod č. 17
příloha č. 11

Zapisovatelka:

Ing. Markéta Zuzaňáková

Ověřovatelé zápisu: Ing. Josef Václavík v. r.
Jiří Světinský v. r.
Nedílnou součástí tohoto Usnesení je i Zápis z jednání OZ č. 25 (zveřejněný na www.huslenky.cz) a
přílohy 1-14 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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