OBEC HUSLENKY

VÝPIS USNESENÍ
z 2. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 26. 11. 2018
v obřadní síni obecního úřadu
Přítomno:
Veřejnost:
Místo:
Začátek jednání:
Zapisovatel:

13 členů OZ (viz prezenční listina)
viz prezenční listina
obřadní síň obecního úřadu
16:00 hod.
Ing. Štěpán Zvěřina

1 - 2/18 ZO Huslenky schvaluje:
program zasedání ZO včetně doplňujícího bodu.
Bod č.1
Příloha č. 1
zapisovatelem zápisu Ing. Štěpán Zvěřinu, ověřovateli zápisu Jaroslava Hrňu a Františka Halaše a
návrhovou komisi ve složení Lucie Strbačková, DiS., Bc. Martin Schön a Jiří Světinský
Bod č.2
a) rozpočtové opatření č. 8
Bod č.5
Příloha č.2
b) zmocnění Rady obce k rozpočtovým změnám 2018-22.
Bod č.5
Příloha č. 2
vyhlášení záměru prodeje části pozemku par. č. 15541/1 dle GP č. 1965-51/2018 – nový pozemek par. č.
15541/18 o výměře 94m2 v k.ú. Huslenky.
Bod č.6
Příloha č. 3
vyhlášení záměru prodeje části pozemku par. č. 15623 dle GP č. 1965-51/2018 – nový pozemek par. č.
15623/4 o výměře 98m2 v k.ú. Huslenky.
Bod č.7
Příloha č. 4
vyhlášení záměru prodeje části pozemku par. č. 15623 dle GP č. 1965-51/2018 – nový pozemek par.č.
15623/2 o výměře 97m2 v k.ú. Huslenky.
Bod č.8
Příloha č. 5
Smlouvu o zřízení služebnosti mezi: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Zlínský kraj a obec
Huslenky vedení telekomunikační sítě na pozemku par. č. 15538/2 v k.ú. Huslenky.
Bod č.9
Příloha č. 6
Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k zemní přípojce NN v k.ú. Huslenky na pozemku par.
č. 15541/1
Bod č.10
Příloha č. 7
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Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8015687
par. č. 16193 mezi obcí Huslenky a ČEZ Distrubuce a.s. . podzemní vedení NN a svod do rozpojovací
skříně SR 402
Bod č.11
Příloha č. 8

2 - 2/18 ZO Huslenky bere na vědomí:
zprávu o kontrole usnesení a zápisu 1. zasedání OZ ze dne 5. 11. 2018
Bod č.3
informace TDI Ing. Trlicové a připomínky členů zastupitelstva ohledně stavby „Silnice III/4874
Bod č.4
návrhy projektových záměrů na volební období 2018 – 2022
Bod č.12
informace o pytlovém svozu a zastupitelé doporučují sjednat schůzku s ředitelem TS Vsetín. Na základě
výsledku z jednání budou postoupeny další kroky.
Bod č.13
připomínky zastupitelů.
Bod č.14
Zapisovatel: Ing. Štěpán Zvěřina
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Hrňa
František Halaš
Nedílnou součástí tohoto Usnesení je i Zápis z jednání OZ č. 2 a přílohy 1-8, založené u starosty obce
k nahlédnutí.

Lucie Strbačková, DiS.
místostarostka obce
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Oldřich Surala
starosta obce
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