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 28. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 24. 9. 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.
Ing. Štěpán Zvěřina

1 - 28/18 ZO Huslenky schvaluje:
1. program zasedání ZO č. 28
zápis bod č. 1
2. a) zapisovatelem zápisu Ing. Štěpána Zvěřinu, ověřovateli zápisu Ing. Václavíka Josefa a Bc.
Martina Schöna
b) návrhovou komisi ve složení Mgr. Helena Jurčíková, Jaroslav Hrňa a Gustav Rožnovják
zápis bod č. 2
3. Veřejnoprávní smlouvu č. 22/2018, týkající se finanční dotace ve výši 30.000,-Kč na mzdy čtyř
pečovatelek Charitní pečovatelské služby, uzavřenou podle § 10a odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, uzavřenou mezi Obcí Huslenky a
Charitou Nový Hrozenkov, IČ: 48773514, sídlo: Nový Hrozenkov 124, PSČ: 756 04 a pověřuje
starostu k jejímu podpisu
zápis bod č. 5
přílohy č. 4, č. 5
4. rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy
zápis bod č. 6
příloha č. 6
5. prodej pozemku p.č. 16041/3, o vým. 2 m2 v k.ú. Huslenky, který byl oddělen z původního
pozemku p.č. 16041/2 v k.ú. Huslenky GP č. 1974-105/2018 ze dne 14.8.2018, vypracovaným
Ing. Petrem Randýskem, zeměměřičem, Smetanova 1484, Vsetín,
…………………………………………………………………….. za kupní cenu 100,- Kč za 1 m2
a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy
zápis bod č. 7
přílohy č. 7, č. 8
6. prodej pozemku p.č. 15637/45, o vým. 6 m2 v k.ú. Huslenky, který byl oddělen z původního
pozemku p.č. 15637/15 v k.ú. Huslenky GP č. 1974-105/2018 ze dne 14.8.2018, vypracovaným
Ing. Petrem Randýskem, zeměměřičem, Smetanova 1484, Vsetín,
…………………………………………………………………………………………………… za
kupní cenu 100,- Kč za 1 m2 a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy
zápis bod č. 8
přílohy č. 7, č. 9
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7. odkup pozemku p.č. 16317/2, o vým. 46 m2 v k.ú. Huslenky, který byl oddělen z původního
pozemku p.č. 16317 v k.ú. Huslenky GP č. 1974-105/2018 ze dne 14.8.2018, vypracovaným Ing.
Petrem Randýskem, zeměměřičem, Smetanova 1484, Vsetín, od
……………………………………………………………………….. za celkovou kupní cenu
5.100,- Kč a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy
zápis bod č. 9
příloha č. 7, č. 10
8. odkup dvou pozemků: odkup pozemku p.č. 16496, o vým. 11 m2 m2 v k.ú. Huslenky, který byl
oddělen z původního pozemku p.č. st. 734/1 v k.ú. Huslenky a dále odkup pozemku p.č. 6748/2, o
vým. 15 m2, který byl oddělen z původního pozemku p.č. 6748 v k.ú. Huslenky, kdy oba výše
specifikované odkupované pozemky byly z původních pozemků odděleny GP č. 1974-105/2018
ze dne 14.8.2018, vypracovaným Ing. Petrem Randýskem, zeměměřičem, Smetanova 1484,
Vsetín, od……………………………………………………………………………………………
oba pozemky za celkovou kupní cenu 2.800,- Kč a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy
zápis body č. 10, 11
přílohy č. 7, č. 11
9. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
zápis bod č. 12
přílohy č. 12, č. 13

10. a) odkup spoluvlastnického podílu id. ½ lesního pozemku p.č. 11424/7, spoluvlastnického podílu
id. ½ lesního pozemku p.č.11424/8 a spoluvlastnického podílu id. ½ lesního pozemku p.č.
11424/36, vše v k.ú. Hovězí, od……………………………………………………………….. za
celkovou kupní cenu za všechny tři spoluvlastnické podíly ve výše specifikovaných třech lesních
pozemcích ve výši 100.000,-Kč a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy
b) odkup spoluvlastnického podílu id. ½ lesního pozemku p.č. 11424/7, spoluvlastnického podílu
id. ½ lesního pozemku p.č.11424/8 a spoluvlastnického podílu id. ½ lesního pozemku p.č.
11424/36, vše v k.ú. Hovězí, od……………………………………………………………… za
celkovou kupní cenu za všechny tři spoluvlastnické podíly ve výše specifikovaných třech lesních
pozemcích ve výši 100.000,-Kč a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy
zápis bod č. 13
přílohy č. 14, č. 15, č. 16, č. 17
11. žádosti o změnu územního plánu Huslenky dle přílohy a jejich projednání v rámci vyřizování
Změny č. 1 Územního plánu Huslenky a zároveň schvaluje, že žádosti o změnu územního plánu
Huslenky podané po datu 24.9.2018 nebudou, z důvodu co nejefektivnějšího a nejrychlejšího
vyřízení Změny č. 1, vyřizovány v rámci Změny č. 1 Územního plánu Huslenky, ale budou
posuzovány a vyřizovány až při projednávání budoucí Změny č. 2 Územního plánu Huslenky
zápis bod č. 14
příloha č. 18
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2 - 28/18 ZO Huslenky bere na vědomí:
1. zprávu o plnění usnesení ze zastupitelstva obce Huslenky č. 27.
zápis bod č. 3
2. informace ohledně provozu prodejen COOP Jednota spotřební družstvo Vsetín v obci Huslenky
zápis bod č. 4
přílohy č. 1, č. 2, č. 3
3. Zprávu kontrolního výboru
zápis bod č. 15
příloha č. 19
4. informace starosty o zhodnocení volebního období 2014 – 2018
zápis bod č. 16

Zapisovatel: Ing. Štěpán Zvěřina
Ověřovatelé zápisu: Ing. Josef Václavík
Bc. Martin Schön
Nedílnou součástí tohoto Usnesení je i Zápis z jednání zastupitelstva obce Huslenky č. 28 a přílohy
1-19, založené u starosty obce k nahlédnutí.

Mgr. Helena Jurčíková
místostarostka obce

28. zasedání ZO 24. 9. 2018

Oldřich Surala
starosta obce
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