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 3. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného
dne 13. 12. 2018 na Obecním úřadu Huslenky
Přítomní:

Surala Oldřich, Lucie Strbačková DiS., Hrňa Jaroslav, Schildberger Tomáš, Ing. Václavík
Josef, Václavíková Jana, Mgr. Kopecká Jarmila, Světinský Jiří, František Halaš, Antonín
Maňák, Mgr. Ludvík Koňařík
Omluveni:
Bc. Vozák Antonín, Bc. Schön Martin, Mgr. Miroslav Václavík
Veřejnost:
---Začátek:
16:07 hod.
Zapisovatel: Ing. Štěpán Zvěřina

1. Zahájení, schválení programu, účast
Pan starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce a přivítal přítomné zastupitele a hosty. Konstatoval, že
dnešní zasedání bylo řádně svoláno a byli pozváni všichni členové OZ.
V době zahájení zasedání je z 15-ti členů OZ přítomno 12 členů OZ (viz prezenční listina) a tudíž dnešní
zasedání je schopno jednat a usnášet se.
K usnesením OZ č. 2 ze dne 26. 11. 2018 nebyla vznesena ani jedna připomínka, tudíž jsou platné.
Starosta seznamuje zastupitele s programem:
Program - body jednání:
1. Zahájení Schválení programu, účast příl. 1
2. Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele.
3. Kontrola Usnesení a Zápisu 2. zasedáni OZ ze dne: 26. listopadu 2018
4. Návrh na prodej části pozemku par. č. 15541/1 v k.ú. Huslenky dle GP č. 1965-51/2018 příl. 2
5. Návrh na prodej části pozemku par. č. 15623 v k.ú. Huslenky dle GP č. 1965-51/2018 příl. 3
6. Návrh na prodej části pozemku par. č. 15623 v k.ú. Huslenky dle GP č. 1965-51/2018příl.4
7. Nabídka prodeje části pozemku par. č. 12501/4 v k.ú. Huslenky dle GP 1965-51/2018 příl. 5
8. Nabídka prodeje části pozemku par. č. 12501/3 v k.ú. Huslenky dle GP 1965-51/2018 příl. 5
9. Nabídka prodeje části pozemku par. č. 12517/1 v k.ú. Huslenky dle GP 1965-51/2018 příl. 6
10. Nabídka prodeje části pozemku par. č. 12516 v k.ú. Huslenky dle GP 1965-51/2018 příl. 7
11. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 příl. 8
12. Rozpočtové opatření č. 9 příl. 9
13. Tvorba a čerpání Fondu na opravu vodovodního řádu v roce 2018 příl. 10
14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti životního prostředí mezi obcí Huslenky
a Technické služby Vsetín s.r.o. + příloha č. 2 Cenové ujednání. Příl. 11
15. Různé
16. Připomínky zastupitelů a občanů
17. Závěr
Doplňují body do program:
1. Záměr prodeje části na pozemek par. č. 15654/2 výměra 26m2 v k.ú. Huslenky zařadit do programu
jako bod č. 15 příl. 12
2. Smlouva o zřízení VB – služebnosti č. IP-12-8021063 Huslenky, p.č. 8019, …………., NNK – zařadit
do programu jako bod č. 16 příl. 13
3. Zřízení oficiálního profilu obce Huslenky na Facebooku. – zařadit do programu jako bod č. 17
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Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje program zasedání ZO včetně doplňujících
bodů
hlasování o programu:
pro 12
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

2. Volba ověřovatelů, zapisovatele zápisu a návrhové komise
a) Jana Václavíková
b) Ing. Josef Václavík
Konstatuji, že zápis z dnešního jednání provede: Ing. Štěpán Zvěřina
Podle schváleného programu následuje volba návrhové komise.
Do komise, která připraví návrh na Usnesení z dnešního jednání
navrhuji:
předseda: Lucie Strbačková
členové: Mgr. Jarmila Kopecká a Jiří Světinský
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje bod programu č. 2
hlasování : pro 11
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 1

3. Kontrola usnesení a zápisu 2. zasedání OZ ze dne 26. 11. 2018
Na základě schváleného programu jednání OZ podávám zprávu o plnění Usnesení z minulého zasedání OZ.
Z minulého zastupitelstva č. 2 - ověřovatelé zápisu: Jaroslav Hrňa a František Halaš bez připomínek,
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze ZOH č. 2
Usnesení bylo vzato na vědomí.

4. Návrh na prodej části pozemku par. č. 15541/1 v k.ú. Huslenky dle GP č. 196551/2018
Komentář: na záměr reagovali manželé ……………………………… – nabízena cena …../1m2, nová par. č.
15541/18 o výměře 94m2 – narovnání stávajícího stavu dle GP. viz zdůvodnění Viz příl. č. 2

Návrh Usnesení: Zastupitelstvo Obce Huslenky schvaluje prodej pozemku par. č. 15541/18 o výměře
94m2, cena …..Kč/1m2 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
hlasování : pro 12
Usnesení bylo schváleno.

proti 0
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5.Návrh na prodej části pozemku par. č. 15623 v k.ú. Huslenky dle GP č. 1965-51/2018
– komentář: na záměr reagovali …………………………………………, nabízena cena ….-Kč/1m2, nová
parcela par. č. 15623/2 o výměře 97m2 GP – narovnání skutečného stavu – viz zdůvodnění Viz příl. č. 3
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo Obce Huslenky schvaluje prodej pozemku par. č. 15623/2 o výměře
97m2, cena ….Kč/1m2 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
hlasování : pro 12
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

6.Návrh na prodej části pozemku par. č. 15623 v k.ú. Huslenky dle GP č. 1965-51/2018
– komentář: na záměr reagovali manželé ………………………………………………… – nabízená cena
…..Kč/1m2, nová parcela par. č. 15623/4 o výměře 98m2 dle GP, - narovnání skutečného stavu – viz
odůvodnění Viz příl. č. 4

Návrh Usnesení: Zastupitelstvo Obce Huslenky schvaluje prodej pozemku par. č. 15623/4 o výměře
98m2, cena ….Kč/1m2 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
hlasování : pro 12
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

7.Nabídka prodeje části pozemku par. č. 12501/4 v k.ú. Huslenky dle GP 1965-51/2018
– manželé ……………… nabízí obci odprodej pozemek par. č. 12501/7 o výměře 4m2 (oddělený
z pozemku par. č. 12501/4 za cenu ….Kč/1m2 – narovnání majetkoprávního vztahu dle GP Viz příl. č. 5
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo Obce Huslenky schvaluje odkoupení pozemku par. č. 12501/7 o
výměře 4m2, cena …..Kč/1m2 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
hlasování : pro 12
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

8.Nabídka prodeje části pozemku par. č. 12501/3 v k.ú. Huslenky dle GP 1965-51/2018
manželé …………….. nabízí obci odprodej pozemek par. č. 12501/6 o výměře 15m2 (oddělený z pozemku
par. č. 12501/3 za cenu …Kč/1m2 – narovnání majetkoprávního vztahu dle GP Viz příl. č. 5
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo Obce Huslenky schvaluje odkoupení pozemku par. č. 12501/6 o
výměře 15m2, cena ….Kč/1m2 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
hlasování : pro 12
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

9.Nabídka prodeje části pozemku par. č. 12517/1 v k.ú. Huslenky dle GP 1965-51/2018
manželé …………….. nabízí obci odprodej pozemku par. č. 12517/3 o výměře 109m2 (oddělený dle GP
z pozemku 12517/1) za cenu …..Kč/1m2 – narovnání majetkoprávního vztahu. Viz příl. č. 6
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Návrh Usnesení: Zastupitelstvo Obce Huslenky schvaluje odkoupení pozemku par. č. 12517/3 o
výměře 109m2, cena …..Kč/1m2 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
hlasování : pro 12
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

10. Nabídka prodeje části pozemku par. č. 12516 v k.ú. Huslenky dle GP 1965-51/2018
v rámci vyrovnání dle GP nabízí ………………………………………………… pozemek par. č. 12516/2
výměra 18m2 k odprodej za ….Kč/1m2 oddělené z pozemku par. č. 121516 Viz příl. č. 7
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo Obce Huslenky schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 12516/2 výměra
18m2, cena …Kč/1m2 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
hlasování : pro 12
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

11.Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
Paní účetní seznámila členy zastupitelstva s obsahem tohoto bodu. Viz příl. č. 8
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo Obce Huslenky schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok
2019
hlasování : pro 12
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

12.Rozpočtové opatření č. 9
Paní účetní seznámila členy zastupitelstva s obsahem tohoto bodu a přednesla obsah rozpočtového opatření
č. 9 a zdůvodnila jednotlivé položky. Viz příl. č. 9
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo Obce Huslenky schvaluje Rozpočtové opatření č. 9
hlasování : pro 12
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

13.Tvorba a čerpání Fondu na opravu vodovodního řádu v roce 2018
Paní účetní seznámila zastupitele s obecnými informacemi o Fondu na opravu vodovodního řádu a
zdůvodnila jednotlivé položky tohoto bodu. Viz příl. č. 10
J. Václavík – kolik se může za rok z fondu vyčerpat?
p. Trlicová – není to omezeno, může se v případě potřeby vyčerpat i vše, je to jenom podmíněno svoláním
OZ ke schválení snížení stavu účtu při čerpání částky nad určitý limit
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Návrh Usnesení: Zastupitelstvo Obce Huslenky schvaluje Tvorbu a čerpání Fondu na opravu
vodovodního řádu v roce 2018
hlasování : pro 11
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 1

14.Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti životního prostředí mezi obcí
Huslenky a Technické služby Vsetín s.r.o. + příloha č. 2 Cenové ujednání.
Pan starosta seznámil zastupitele s výsledky jednání a exkurze přímo v sídle TS Vsetín, které se účastnili i
někteří další zastupitelé ( 6osob) Doplnil nově nabyté informace a přiblížil problematiku pytlového svozu
plastů pro obec Huslenky a informoval o svozových místech v nedostupných lokalitách. Dále rozebral
položky ve smlouvě, která je připravena k podpisu. Viz příl. č. 11
Místostarostka – popsala průběh exkurze
Kopecká – mám pochybnosti o třídění odpadu, např. kelímky do popelnic, bude více odpadu v popelnicích a
lidé budou více pálit v kotlech.
Schildberger – pochválil exkurzi, byla poučná a zábavná
-

Přednesl zapsané poznámky z exkurze, čísla a hodnoty
Jako SOH se nemohou dostat na stejnou cenu jako TS Vsetín (levná pracovní síla, tarif..)
Existují místa, kam si myslím, že by se dalo jet, ale TS Vsetín tam prý neprojede
GPS souřadnice jsou pro starší lidi k ničemu, měla by se udělat alespoň mapa
s vyznačením svozových míst
Jak budeme kontrolovat, kolik pytlů TS odvezou?
Udělal jsem si průzkum po okolních dědinách a zjistil jsem, že lidé plasty netřídí a dávají
je tam všechny

Starosta – na exkurzi bylo jasně řečeno, že pokud odvezou pytlů více, tak to dofakturují
Schildberger – existuje obec, kde mají čárové kódy a mají o tom přesný přehled
-

TS jsou pěkná věc, ale je to krok zpátky, unáhlené a honem honem ..

Místostarostka – co se ti na tom zdá nedotáhnuté a unáhlené? Naopak je to promyšlené, navíc jsme jediná
obec, co ještě používá koše na plasty, kam lidé hází také netříděné plasty a odpad
Starosta – evidence zde bude, pokud budou lidé dávat více pytlů i bez loga TS, bude to pro obec naopak
výhodnější
Kopecká – nebudou zdražovat, nebo neproděláme na tom?
Starosta – nevíme o tom
Kopecká – nebude to nefér, pokud jedna rodina vyprodukuje ročně 100 pytlů a druhá rodina 10?
Místostarostka – i teď nás ty koše stojí dost peněz
Schildberger – mám fotky v mobilu, kde je vidět nepořádek, například Luh – Vsetín
3. zasedání ZO 13. 12. 2018
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-

Já si myslím, že je to až moc růžové ta cena od TS

Kovařík – dostali jsme nějakou cenu od TS, je to opravdu tak výhodnější pro obec než to dělat tak jako
doteď?
Starosta – jednoduchá kalkulace, musí jezdit 3 lidi, každý týden 5 hodin, poničené koše, silně nehygienické
prostředí a nevyhovující nářadí, odejdou VPPáci, kteří nám na jaře skončí a již na ně nebudeme mít nárok,
rozdíl bude aspoň desetinásobný
Václavík – je to myšlenka dobrá, ale souhlasím s výhledem do budoucna, např. zvýhodnit lidi, kteří
produkují odpadu opravdu málo, např. aspoň symbolická sleva (5%)
Místostarostka – také udělat osvětu a kampaň pro lepší živ. Prostředí
Schildberger – plasty produkuje společnost s nástupem plastových obalů..
Starosta – štítkový systém je dobrý, budeme ale muset navíc zaměstnávat člověka navíc, který se bude starat
jen o toto
Schildberger – nám ten bordel dělají přes rok hlavně chataři, zkoumal jsem vyhlášky a zjistil jsem určitá
čísla, porovnání s Karolinkou – počty obyvatel a počty chat...rozdíl v nákladovosti skoro 800 000 víc má
Karolinka oproti nám
Hrňa – bordel bude pořád celý další půlrok, lidi budu zvyklí a budou to navážet na ty místa, kde to bylo
doteď pořád..
Starosta – počítáme s tím, zvyk je železná košile ..
Kopceká – dáme tam kamery a fotopasti a lidi si to zaplatí sami, jde mi o to, že jsme byli poměrně čistá obec
a teď bude všude binec
Kovařík – bavil jsem se s občany a většina lidí nesouhlasí se zrušením klecí, ale říkají, že řešení s pytly je
‚aspoň něco‘…
Hrňa – na jak dlouho bude uzavřená doba smlouvy?
Starosta – smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou..
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo Obce Huslenky schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování
služeb v oblasti životního prostředí mezi obcí Huslenky a Technické služby Vsetín s.r.o. a schvaluje
přílohu č. 2 Cenové ujednání a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
hlasování : pro 10
Usnesení bylo schváleno.

proti 1

zdržel se 1

15. Záměr prodeje části na pozemek par. č. 15654/2 v k.ú. Huslenky
GP v příloze, nabídka přišla od …………….. – budoucí výstavba nového RD ve Zbeličném. Přístup
z komunikace na pozemek pro stavbu. Vznikne nová parcela 15654/4, výměra 26m2. Viz příl. č. 12
Schildberger – pravděpodobně bude třeba udělat přeložky vody, trasa vede v místě, kde se má stavit..
Starosta – nutno prověřit u projektanta.
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Návrh Usnesení: Zastupitelstvo Obce Huslenky schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku par. č.
15654/4 o výměře 26m2 dle GP.
hlasování : pro 12
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

16. Smlouva o zřízení VB – služebnosti č. IP-12-8021063 Huslenky, p.č. 8019,
………………, NNK – lokalita Kýchová – Huboček obecní pozemek par. č. 15713/3 ostatní plocha k.ú.
Huslenky zemní vedení NN (zemní vedení kabel AYKY 4x25) – zřízení distribuční soustavy. Viz příl. č. 13
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo Obce Huslenky schvaluje Smlouvu o zřízení VB – služebnosti č. IP12-8021063 Huslenky, p.č. 8019, ………….., NNK a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
hlasování : pro 11
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 1

17. Zřízení oficiálního profilu obce Huslenky na Facebooku
Místostarostka – bude to přínos pro obec, informační, provázání s ostatními kroužky, může tp pro nás být
výhodně, ve správě to budu mít já
Václavík – je to dobře, že to zřizujeme
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo Obce Huslenky schvaluje zřízení oficiálního profilu obce Huslenky na
Facebooku.
hlasování : pro 12
Usnesení bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

18. Různé
Místostarostka – přiblížila záležitost ohledně GDPR, předala směrnici

19. Připomínky zastupitelů a občanů
Diskuse
Schildberger – proč už se nevystavují na web zápisy? GDPR podle mě v tomto není problém, ostatní obce to
tam mají.
STAROSTA – narazili jsme na to u GDPR, je třeba zakrývat jména, dle povinnosti musíme zveřejňovat
jenom Usnesení, zápis není povinný, ale dle přání zastupitelů bude uveřejněn na www.
Starosta – zkusím to prověřit, zda se mohou ty zápisy zveřejňovat na web
Václavík – zkuste to prověřit, bylo by to vhodné
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Halaš – posledně jsem vznesl návrh na domov seniorů v Údolí, bylo by možné provést studii nebo návrh
během roku 2019? Bylo by to dobré využít. Pro občany je to nevyužité.
Schildberger – zkontrolovat kotle u ZŠ, kotle jsou staré a je třeba prověřit revize, případně dát kotle do
rozpočtu na další rok

20.Závěr
Starosta obce poděkoval členům OZ za účast a zasedání ukončil v 17:40 hod.
Zapsal: Ing. Štěpán Zvěřina
Zápis byl vyhotoven dne: 17. 12. 2018
Jana Václavíková
ověřovatel zápisu

Lucie Strbačková, DiS.
místostarostka obce
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Ing. Josef Václavík
ověřovatel zápisu

Oldřich Surala
starosta obce
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