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
ze zasedání rady obce Huslenky č. 8 ze dne 6.3.2019

Přítomni: 3 radní /viz prezenční listina/
Místo: kancelář starosty obce
Začátek jednání: 15:40 hod.
Zapisovatel: Lucie Strbačková, DiS.

1 – 8/19 RO Huslenky schvaluje:
1. Program zasedání RO č. 8.
zápis bod č. 1
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 8.8.2018 – mezi obci Huslenky a Urbanistické středisko Brno,
změna v bodě č. 6 – Čas plnění – I etapa do 30.07.2019 a pověřuje starostu obce k podpisu.
zápis bod č. 3
příloha č. 2
3. druhého člena do komise na konkurz na ředitele/lku ZŠ Huslenky za zřizovatele zastupitele Ing.
Miroslava Václavíka.
zápis bod č. 4
4. návrhy členů komise pro pracovní místo ZŠ Huslenky na pozici ředitel/ka:
a) Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, navrhuje člena do komise:
………………………..
b) Česká školní inspekce Zlínský inspektorát, Zarámí 88, 760 01 Zlín
……………………..
c) Školská rada pro ZŠ Huslenky, 756 02 Huslenky
……………………………………, 765 04 Nový Hrozenkov
d) Odborní v oblasti státní správy, organizaci a řízení v oblasti školství
………………………., ředitelka ZŠ Halenkov, Halenkov 553, 756 03 Halenkov
e) Zástupce za ZŠ Huslenky – z řad pedagogického sboru
……………………….., ZŠ Huslenky čp. 290, 756 02 Huslenky
f) za zřizovatele obec Huslenky, 756 02 Huslenky
Ing. Miroslav Václavík, Huslenky čp. 137, 756 02 Huslenky
Oldřich Surala, Huslenky čp. 448, 756 02 Huslenky – starosta obce
a předsedu komise, starostu Oldřicha Suralu.
zápis bod č. 10
příloha č. 6
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2 – 8/19 RO Huslenky zamítá:
1. žádost o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce pro Domov senioru Loučka 128, Újezd u
Val.Klobouk, - finance na provoz zařízení
zápis bod č. 2
příloha č. 1

3 – 8/19 RO Huslenky bere na vědomí:
1. ukázku nových webových stránek a posunutí termínu spuštění.
zápis bod č. 5
2. návrh na zpoplatnění žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a ještě prověří
okolnosti tohoto poplatku.
zápis bod č. 6
příloha č. 3
3. informace o valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín dne 6.6.2019 a doporučuje
ZO pověřit starostu obce k účasti.
zápis bod č. 7
příloha č. 4
4. ukázku nových webových stránek a posunutí termínu spuštění.
zápis bod č. 5
5. svolání veřejného zasedání ZO na den středa 20.03.2019 od 17.00 hod. do budovy OÚ Huslenky.
zápis bod č. 8
6. nabídku odkupu části pozemku par. č. 15715/1 v k.ú. Huslenky, ……………….. lokalita Kýchová
a doporučuje k projednání v nejbližším ZO.
zápis bod č. 9
příloha č. 5
7. žádosti o změny ÚP.
zápis bod č. 11
příloha č. 7

Zapsala: Lucie Strbačková, DiS.
Ověřovatel zápisu: Jiří Světinský
Nedílnou součástí tohoto Usnesení je i Zápis z jednání RO č. 8 a přílohy 1-7, vše založeno u starosty
obce k nahlédnutí.
Lucie Strbačková, DiS.
místostarostka obce
8. zasedání RO 6.3. 2019

Oldřich Surala v.r.
starosta obce
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