OBEC HUSLENKY

Níže uveřejněné údaje jsou zveřejněny v upravené verzi z důvodu ochrany osobních údajů v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochraně osobních údajů (GDPR)

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného
dne 28. 6. 2018 na Obecním úřadu Huslenky
Přítomní:

Surala Oldřich, Mgr. Jurčíková Helena, Hrňa Jaroslav, Schildberger Tomáš, Ing. Václavík Josef,
Vozák Antonín st., Mgr. Kopecká Jarmila, Světinský Jiří, Bc. Schön Martin, Bc. Vozák Antonín
ml., Čapák Miroslav
Omluveni:
Ing. Straděj Zdeněk, Václavíková Jana, Rožnovják Gustav, Marian Surovčák
Veřejnost:
viz prezenční listina
Začátek:
17:00 hod.
Zapisovatel: Mgr. Helena Jurčíková

1. Zahájení

Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce a přivítal přítomné. 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 11 členů OZ (viz prezenční listina) a tudíž dnešní
zasedání je schopno jednat a usnášet se.
K usnesením OZ č. 25 ze dne 15. 5. 2018 nebyla vznesena ani jedna připomínka, tudíž jsou platné.
Starosta seznamuje zastupitele s programem:

Program zasedání zastupitelstva obce Huslenky č. 26:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu, účast
Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele.
Kontrola Usnesení a Zápisu 25. zasedání OZ ze dne: 15. května 2018
Petice dle čl. 18 „Listiny základních práv a svobod „za ZŠ Huslenky jako školu devítiletou“
Závěrečný účet obce Huslenky za rok 2017
Účetní uzávěrka sestavená k rozhodnému dni 31.12.20107
Rozpočtové opatření č. 4
Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní.
10. Návrh na prodej části pozemku par. č. 16028/14 díl „a“
11. Návrh na prodej části pozemku par. č. 16028/14 díl „b“
12. Vyhlášení záměru prodeje části p.č. 15541/1, tj. dílu „a“ a dílu „b“ v k.ú. Huslenky
13. Vyhlášení záměru prodeje id 2/3 části p.č. 15641, tj. id. 2/3 dílu „a“ a id. 2/3 dílu „b“ v k.ú.
Huslenky
14. OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (doplnění 5 čísel popisných do vyhlášky)
15. Různé
16. Připomínky zastupitelů
17. Závěr
Starosta se dotazuje, zda chce někdo ze zastupitelů doplnit program, nikdo nedoplňuje.

Návrh na usnesení:
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Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje program zasedání ZO č. 26.
 hlasování o programu:
pro 11
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: Mgr. Jarmila Kopecká
Bc. Antonín Vozák ml.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje zapisovatelem zápisu Mgr. Helenu Jurčíkovou a ověřovateli
zápisu Mgr. Jarmilu Kopeckou a Bc. Antonína Vozáka ml.
 hlasování:
pro 10
proti 0
zdržel se 1
Usnesení bylo schváleno.
b) Návrhová komise – starostou navrženi:
Předseda: Mgr. Helena Jurčíková
Členové: Vozák Antonín st. a Jiří Světinský
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Helena Jurčíková, Antonín
Vozák st. a Jiří Světinský
 hlasování:
pro 10
proti 0
zdržel se 1
Usnesení bylo schváleno.

4. Kontrola usnesení a zápisu 25. zasedání OZ ze dne 15. 5. 2018

Na základě schváleného programu jednání OZ starosta podal zprávu o plnění usnesení z minulého
zasedání OZ. K usnesení ze zastupitelstva obce č. 25 nebyla vznesena ani jedna připomínka, tudíž je
platné. Ověřovatelé zápisu Jiří Světinský a Ing. Josef Václavík nevznesli k zápisu námitek.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze ZOH č. 25.
Usnesení bylo vzato na vědomí.

5. Petice dle čl. 18 „Listiny základních práv a svobod „za ZŠ Huslenky jako školu
devítiletou“

Starosta seznámil zastupitele s jednáním rady obce ohledně této otázky, od 11/2018 bude zvoleno nové
obecní zastupitelstvo, rada doporučuje, aby stávající zastupitelstvo v této věci nezavazovalo zastupitelstvo
nové, v r. 2019 bude také probíhat výběrové řízení na nového ředitele školy z důvodu odchodu nynější p.
ředitelky do důchodu , proto doporučuje odložit tuto věc do nového volebního období a nechává o tom
hlasovat.
Návrh na usnesení:
ZOH schvaluje přesunutí jednání ve věci Petice dle čl. 18 „Listiny základních práv a svobod „za ZŠ
Huslenky jako školu devítiletou“ do zastupitelstva v období 2018-2022, po výběrovém řízení na ředitele ZŠ
v 7/2019
hlasování:

pro 11
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Usnesení bylo schváleno.

6. Závěrečný účet obce Huslenky za rok 2017
S tímto bodem podrobně seznámila zastupitele p. účetní. Závěrečný účet byl od 4.6.2018 vyvěšen na úřední
desce.
Návrh na usnesení:
ZOH schvaluje bez výhrad Závěrečný účet obce Huslenky za r. 2017, viz příloha.
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

7. Účetní uzávěrka sestavená k rozhodnému dni 31.12.20107
Zastupitele s účetní závěrkou seznámila p. účetní obce Huslenky.
Návrh usnesení:
ZOH schvaluje bez výhrad Účetní uzávěrku sestavenou k rozhodnému dni 31.12.2017( Rozvahu, Výkaz
zisků a ztrát, Přílohu k účetní závěrce, Zprávu o přezkumu hospodaření za r. 2017, Inventarizační zprávu
k 31.12.2017), viz. přílohy.
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

8. Rozpočtové opatření č. 4
S rozpočtovým opatřením č. 4 seznámila zastupitele p. účetní, viz příloha č. 1.
Návrh usnesení:
ZOH schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 viz příloha.
 hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

9. Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní

Místostarostka seznámila zastupitele s návrhem smlouvy - jedná se o upravení podmínek realizace
plynárenského zařízení v lokalitě Cihelna, kdy v rámci vyřizování ÚR na zasíťování pozemku p.č.
6563/11 v k.ú. Huslenky je počítáno i s plynofikací. Firma GasNet s.r.o. v návrhu smlouvy upřesňuje
podmínky výstavby investora (obce) s tím, že v budoucnu bude mít toto zařízení v nájmu. viz návrh
smlouvy příloha č. 2.
Tomáš Schildberger – Gas Net dělá i investiční akce, nezbudovali by tuto síť oni? Nevzali by si to za
vlastní?
Místostarostka firmu v této věci osloví.
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Návrh usnesení:
ZOH bere na vědomí návrh Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní a pověřuje místostarostku k jednání s Gas Net s.r.o. ve
smyslu, zda by firma mohla být investorem plynofikace na p.č. 6563/11 v k.ú. Huslenky (Cihelna)
Usnesení bylo vzato na vědomí.

10.

Návrh na prodej části pozemku par. č. 16028/14 díl „a“

Na ZO č. 25 dne 15.5.2018 byl vyhlášen záměr prodeje, na vyhlášený záměr zareagovali ………………..
nabízejí cenu 20-25,-Kč/1m2, dále vypracování GP a kupní smlouvy na vlastní náklady, viz příloha č. 3..
Pozemek je v záplavové oblasti vedle řeky Bečvy, vedou tam sítě – veřejná kanalizace, vodovod Karolinka,
plyn VTL, k pozemku není přístup. Starosta navrhuje hlasovat nejprve o ceně 20,-Kč/1 m2, vzhledem k tomu,
že zatím není GP, požaduje do příštího ZO ze strany zájemců GP doložit.
Návrh usnesení:
ZOH schvaluje zájemce, ……………………………… o koupi dílu „a“ pozemku p.č. 16028/14 v k.ú
Huslenky za cenu 20,- Kč/1 m2 a do příštího ZO požaduje předložení geometrického plánu jako podkladu
pro schvalování kupní smlouvy
hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

11.

Návrh na prodej části pozemku par. č. 16028/14 díl „b“

Na ZO č. 25 dne 15.5.2018 byl vyhlášen záměr prodeje, na vyhlášený záměr zareagovali
………………………., nabízejí cenu 20,-Kč/1m2, dále vypracování GP na vlastní náklady, viz příloha č.
4. Pozemek je v záplavové oblasti vedle řeky Bečvy, vedou tam sítě – veřejná kanalizace, vodovod
Karolinka, plyn VTL, k pozemku není přístup. Starosta navrhuje hlasovat o ceně 20,-Kč/1 m2, vzhledem
k tomu, že zatím není GP, požaduje do příštího ZO ze strany zájemců GP doložit.
Návrh usnesení:
ZOH schvaluje zájemce, …………………………….. o koupi dílu „b“ pozemku p.č. 16028/14 v k.ú
Huslenky za cenu 20,- Kč/1 m2 a do příštího ZO požaduje předložení geometrického plánu jako podkladu
pro schvalování kupní smlouvy
hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

12.

Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 15541/1, tj. dílu „a“ a dílu „b“ v k.ú.
Huslenky

Místostarostka seznámila zastupitele s žádostí o majetkoprávní vypořádání v lokalitě Hřebík.
Část komunikace a opěrná zeď je na pozemku ……………. p.č. 12571/1, který navrhuje v této části jeho
výměnu či vzájemné odprodání za část „a“ a „b“ obecního pozemku 15541/1 v k.ú. Huslenky viz příloha č. 5.
V komunikaci na p.č. 12571/1 vede také veřejná splašková kanalizace.
Návrh usnesení:
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ZOH schvaluje vyhlášení záměru prodeje dílu „a“ a „b“ pozemku p. č. 15541/1 v k.ú. Huslenky, viz grafická
příloha.
hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

13.

Vyhlášení záměru prodeje id 2/3 části p.č. 15641, tj. id. 2/3 dílu „a“ a id. 2/3 dílu „b“
v k.ú. Huslenky
Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemku - komunikace p.č. 15641 – obec vlastní id. 2/3. O díl „a“
má zájem ………., o díl „b“ …………, viz příloha č. 6. Obci by byl odprodán podíl id. 1/3 zbylé části
15641. Ze zastupitelstva č. 25 místostarostka měla za úkol zjistit, kde vede vodovod – vodovod nevede po
pozemku 15641 viz skutečné zaměření vodovodu od geodeta – příloha č. 7.

Návrh usnesení:
ZOH schvaluje vyhlášení záměru prodeje id. 2/3 dílu „a“ a id. 2/3 dílu „b“ pozemku p. č. 15641 v k.ú.
Huslenky, viz grafická příloha
pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 1

14.

OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (doplnění 5 čísel
popisných do vyhlášky)

Jedná se doplnění do vyhlášky 5-ti čísel popisných, které jsou mimo svozové pásmo (Kychová Kadúbek 4 čp,
1 čp ve Zbeličném) a proto mají nárok na úlevu na poplatku. Na doporučení poradce z MV je lepší schválit
novou obecně závaznou vyhlášku, i když se tam mění jen to, že se do úlev přidá 5 čp, než novelizovat tu
starou z r. 2015. Navrhovaná OZV, viz příloha č. 8, neřeší poplatek za odpady, ten zůstává stejný 500,-Kč.
Návrh Usnesení:
ZOH schvaluje OZV č. 1/018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

15.

Různé

Starosta informuje zastupitele o aktuálních akcích:

- 1.9.2018 proběhnou tradiční Huslenské slavnosti, letos spojeny se 70. výročím založení mysliveckého
-

spolku
zároveň tento den 1.9. 2018 bude 110. výročí železniční trati Vsetín – Velké Karlovice, pojede
historický parní vlak ráno ze Vsetína kolem cca 8.00 hod, v každé obci bude připraven krátký program,
v Huslenkách bude program na zastávce na Bařinách, kde děti s p. učitelkou Kopeckou zatančí country
tance, vlak bude pokračovat do Karlovic, kde bude připraven další program, parní vlak pojede zpět ve
12.00 hod. z Velkých Karlovic, podrobnosti budou ve Zpravodaji
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-

Od 2.7.2018 začne firma Strabag provádět rekonstrukci mostu v Černém, stavba bude trvat 4 měsíce,
zvýšené opatrnosti musí dbát chodci, náhradní doprava bude objížďkou kolem lípy, která bude muset
být pokácena, povolení na to je již vyřízeno
v ZŠ probíhá rekonstrukce sociál. zařízení, probíhají bourací práce
……… z Uherské žádá o prodloužení kanalizace v Uherské, je třeba mít souhlas všech majitelů RD na
této trase, vyčíslit náklady na stavbu atd., starosta má v plánu vlastníky RD oslovit
Jurčíková dotaz: v jakém stadiu vývoje je příprava RDS na kanalizaci ve Zbeličném?
starosta: budu kontaktovat Voding Hranice, pokud by to bylo možné, prodloužení bych chtěl zrealizovat
ještě letos na podzim
Návrh Usnesení:
ZOH bere na vědomí informace starosty o aktuálních či připravovaných akcích obce Huslenky
Usnesení bylo vzato na vědomí.

16.

Připomínky zastupitelů

17.

Závěr

Starosta vyzval zastupitele k připomínkám, nikdo ze zastupitelů nemá žádný dotaz ani připomínku.

Starosta obce poděkoval členům OZ za účast a zasedání ukončil v 19.00 hod.
Zapsala: Mgr. Helena Jurčíková
Zápis byl vyhotoven dne: 2.7.2018

Mgr. Jarmila Kopecká
ověřovatel zápisu

Mgr. Helena Jurčíková
místostarostka obce
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Bc. Antonín Vozák ml.
ověřovatel zápisu

Oldřich Surala
starosta obce
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