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. 14 ze dne 7.5.2019
Přítomni: 5 radní /1 host/viz prezenční listina/
Místo: kancelář starosty obce
Začátek jednání: 15:35 hod.
Zapisovatel: Lucie Strbačková, DiS.

1 – 14/19 RO Huslenky schvaluje:
1. Program zasedání RO č. 14.
zápis bod č. 1
2. Povodňový plán stavby RD v záplavové oblasti podél řeky Bečvy
zápis bod č. 4
příloha č. 3
3. Žádost o pronájem části obecního pozemku par. č. 6414/12 v k.ú. Huslenky panu ………………,
………………., nájem 4.000.-Kč/1rok a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
zápis bod č. 6
příloha č. 5
4. Žádost o pronájem obecních pozemků: 7104/1, 7104/2 a 7084 pro paní …………………………,
nájem 8.000.-Kč/1rok a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
zápis bod č. 7
příloha č. 6
5. pana Ing. Miroslava Václavíka do komise pro VZ „Dopřesnění technického řešení obnovy místní
komunikace po provedení splaškové kanalizace“ namísto paní Jany Václavíkové
zápis bod č. 8
6. paní …………………………. do funkce ředitelky ZŠ Huslenky od 1.8.2019
zápis bod č. 9
7. Smlouvu o výpůjčce na IBC kontejnery na užitkovou vodu 1000 litrů
zápis bod č. 11
příloha č. 7

2 – 14/19 RO Huslenky bere na vědomí:
1. informaci o Uzavření MŠ Huslenky v termínu od 20.07. do 1.9.2019 - bude probíhat výměna
radiátorů, pokládka podlahové krytiny a malování
zápis bod č. 2
příloha č. 1
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2. Protokol MŠ – Huslenky o roční prověrce budovy MŠ – preventivní prohlídka OZO
……………………..
zápis bod č. 3
příloha č. 2
3. pozvánku na pochod Ztracenec 2019–74 výročí – neděle 12.5. od 10.30hod
zápis bod č. 10

3 - 14/19 RO Huslenky doporučuje:
1. Rozvojový záměr „Charita Nový Hrozenkov Pečovatelská služba“ k projednání do nejbližšího ZO
zápis bod č. 5
příloha č. 4
Zapsala: Lucie Strbačková, DiS.
Ověřovatel zápisu: Bc. Antonín Vozák
Nedílnou součástí tohoto Usnesení je i Zápis z jednání RO č. 14 a přílohy 1-7, vše založeno u starosty
obce k nahlédnutí.
Lucie Strbačková, DiS.
místostarostka obce

14. zasedání RO 7.5.2019

Oldřich Surala v.r.
starosta obce
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