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)

VÝPIS USNESENÍ
z 26. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 28. 6. 2018 v
obřadní síni obecního úřadu
Přítomno:
Veřejnost:
Místo:
Začátek jednání:
Zapisovatel:

11 členů OZ (viz prezenční listina)
viz prezenční listina
obřadní síň obecního úřadu
17:00 hod.
Mgr. Helena Jurčíková

1 - 26/18 ZO Huslenky schvaluje:
1. program zasedání ZO č. 26
zápis bod č. 2
2. zapisovatelem zápisu Mgr. Helenu Jurčíkovou a ověřovateli zápisu Mgr. Jarmilu Kopeckou a Bc.
Antonína Vozáka ml.
zápis bod č. 3 a)
3. návrhovou komisi ve složení Mgr. Helena Jurčíková, Vozák Antonín st. a Jiří Světinský
zápis bod č. 3 b)

4. 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 zápis bod č.5

5. bez výhrad Závěrečný účet obce Huslenky za r. 2017, viz příloha
zápis bod č.6
6. 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
zápis bod č. 7

7.

rozpočtové opatření č. 4 viz příloha
zápis bod č. 8
příloha č. 1

8. 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
zápis bod č. 10, příloha č. 3
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9. 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 .
zápis bod č. 11
příloha č. 4
10. vyhlášení záměru prodeje dílu „a“ a „b“ pozemku p. č. 15541/1 v k.ú. Huslenky, viz grafická
příloha
zápis bod č. 12
příloha č. 5
11. 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
zápis bod č. 13
příloha č. 6,7
12. OZV č. 1/018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
zápis bod č. 14
příloha č. 8

2 - 26/18 ZO Huslenky bere na vědomí:
1. zprávu o plnění usnesení ze ZOH č. 25
zápis bod č. 4
2. 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)
zápis bod č. 9
3. informace starosty o aktuálních či připravovaných akcích obce Huslenky
zápis bod č. 15
Zapisovatelka:

Mgr. Helena Jurčíková

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jarmila Kopecká
Bc. Antonín Vozák ml.
Nedílnou součástí tohoto Usnesení je i Zápis z jednání OZ č. 26 (zveřejněný na www.huslenky.cz) a
přílohy 1-8, založené u starosty obce k nahlédnutí.

Mgr. Helena Jurčíková
místostarostka obce
26. zasedání ZO 28. 6. 2018

Oldřich Surala
starosta obce
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