Zápis z 6. zasedání Rady obce Halenkov dne 11. ledna 2019

Přítomni:

Ing. Radek Chromčák, Mgr. Miroslav Zetek, Ing. Věra Grísová, Mgr. Petra Zádilská,
p. Jan Václavík

Program:

1. Zahájení
2. Žádost MŠ
3. Kulturní komise
4. Žádosti o příspěvky na kulturní akce
5. Žádosti o dotace
6. Návrh rozpočtu na rok 2019
7. Různé

Ad 1/
Pan starosta zahájil zasedání v 9.30 hodin.

Ad 2/
Žádost MŠ
Ředitelka MŠ Halenkov žádá o navýšení rozpočtu na rok 2018 o 200 000 Kč, a to za účelem pokrytí
deficitu mzdových prostředků, což odůvodnila skutečností, že v roce 2018 nedodržela limit pracovních
úvazků stanovený Krajským úřadem Zlínského kraje, který překročila, a to za účelem zabezpečení
provozu MŠ. Po schválení výsledku hospodaření MŠ za rok 2018, který má být zpracován ke dni 15.
února 2019, bude přijato opatření podle zjištěné skutečnosti.
Bylo zadáno provedení auditu v MŠ, který provádí Ing. Tyburcová. Po doručení výsledků auditu budou
přijata příslušná opatření.

Ad 3/
Kulturní komise
Členové rady byli seznámeni s Jednacím řádem kulturní komise, který byl připomínkován a bude
doplněn. Jedna z připomínek se týkala vytvoření redakční rady obecního zpravodaje a náplně její
činnosti. Bylo rozhodnuto, že zpravodaj bude vycházet 6x ročně, a to při stejných finančních nákladech,
jako současná 4 vydání. Zpravodaj bude doplněn o anketu občanů, kteří budou mít jeho
prostřednictvím možnost prezentovat své požadavky a přání.

Pan Václavík – doporučuje, aby byla rozšířena skupina přispěvatelů např. o spolek myslivců.
Kulturní komise byla navržena jako tříčlenná ve složení – Mgr. Petra Zádilská, p. Ivana Spitzer Ostřanská
a p. Jan Václavík.
Co se týká konání venkovních kulturních akcí, p. J. Václavík navrhuje postavit přístřešek v prostorách
u obecního úřadu, směrem ke hřbitovu, což by sloužilo zároveň jako pódium a měl by i širší využití.
Mgr. Zádilská – reaguje, aby byl tento návrh řešen v rámci komplexního architektonického řešení.
Usnesení č. 1/6
Rada schvaluje Jednací řád kulturní komise.
Hlasování – 5 ano.
Usnesení č. 2/6.
Rada schvaluje členy kulturní komise ve složení předsedkyně Mgr. Petra Zádilská, členové p. Ivana
Spitzer Ostřanská a p. Jan Václavík.
Hlasování – 5 ano.

Ad 4/
Žádosti o příspěvky na kulturní akce
SDH Halenkov předložil návrh programu akcí na rok 2019 s žádostí o finanční podporu ze strany obce
Halenkov. Jednotlivé náklady na tyto akce byly finančně vyčísleny, přičemž se jedná o příspěvek ve výši
10 000 Kč na stavění a kácení májky a 45 000 Kč na oslavu 95. výročí založení SDH Halenkov. Rada obce
se shodla na tom, že v rámci oslav 95. výročí založení SDH Halenkov by měl být poskytnut příspěvek
pouze na ocenění členů ve výši 3 000 Kč, na hudební produkci 14 000 Kč a 3 000 Kč na občerstvení.
Další žádost se týkala akcí Frzegul a Dřevorosty. Rada obce navrhuje, aby na akci Frzegul bylo přispěno
částkou ve výši 30 000 Kč s tím, že v rámci letošního ročníku bude poskytnuta částka na suroviny
i soutěžícím, kteří budou péct frgály, a to ve výši 500 Kč za podmínky, že soutěžící přinesou minimálně
5 ks frgálů. Celý výtěžek akce pak bude věnován dvěma vybraným zdravotně postiženým dětem z obce
Halenkov. Na akci nazvanou Dřevorosty rada obce navrhuje přispět částkou ve výši 20 000 Kč s tím, že
polovina částky je určena jako odměna pro řezbáře, kteří budou tvořit sochy, které zůstanou majetkem
obce. Prostřednictvím ankety bude pak určeno téma, v rámci kterého budou sochy vytvořeny. Termín
Dřevorostů bude přesunut na podzim 2019.
Ochotnický soubor Halenkov o. s. Má zájem pořádat divadelní a filmový festival, kdy na tuto akci žádá
obec o finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč. Tato společnost podala také žádost o příspěvek na
promítání letního kina, který by činil 30 000 Kč na 6 promítacích dnů.
Usnesení č. 3/6
Rada obce schvaluje zapracování do rozpočtu obce na rok 2019 příspěvek ve výši 20 000 Kč na oslavy
95. výročí založení SDH Halenkov a 10 000 Kč na stavění a kácení májky, na akci Frzegul příspěvek ve
výši 30 000 Kč, na Dřevorosty příspěvek 20 000, Kč, Divadelní a filmový festival, který bude součástí
Halenkovských slavností částku 50 000 Kč a částku 30 000 Kč na 6 představení letního kina.
Hlasování – 5 ano.

Ad 5/
Žádosti o dotace

Český svaz chovatelů poštovních holubů požádal o finanční příspěvek na činnost ve výši 7 000 Kč.
Usnesení č. 4/6
Rada schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 7000,- Kč a pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
Hlasování – 5 ano.

Radě byla předložena žádost společnosti Auxilium, o. p. s. o poskytnutí dotace ve výši 11 850 Kč
z rozpočtu obce na rok 2019. Prostředky by byly určeny na služby pro dítě se ZP z obce Halenkov.
Usnesení č. 5/6
Rada schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč pro Auxilium, o. p.s.
a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Hlasování – 5 ano.

Asociace víceúčelových základních technických sportů a činností ČR, z. s. pobočný spolek Huslenky
požádal o dotaci na činnost střeleckého klubu, jehož členy je několik občanů Halenkova, a to ve výši
5 000 Kč.
Usnesení č. 6/6
Rada schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč pro AVZO a pověřuje
starostu obce podpisem této smlouvy.
Hlasování – 5 ano.

Český svaz včelařů, ZO Halenkov požádal o poskytnutí dotace 10 000 Kč na činnost pro rok 2019.
Usnesení č. 7/6
Rada schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Českému svazu včelařů, ZO Halenkov, ve
výši 10 000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Hlasování – 5 ano.

Sdružení pro rozvoj Soláně, z.s. požádalo o finanční podporu jejich činnosti.
Usnesení č. 8/6
Rada zamítá poskytnutí dotace Sdružení pro rozvoj Soláně, z.s.

Hlasování – 5 ano.

Ad 6/
Návrh rozpočtu na rok 2019
Pan starosta přednesl návrh rozpočtu na rok 2019.
Usnesení 9/6
Rada schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019.
Hlasování – 5 ano.

Ad 7/
Různé
Ochotnický soubor-Halenkov o.s. nabídl projekt on-line přenosů ze zasedání zastupitelstva.
K danému tématu se rozvinula diskuse a výsledek byl takový, že k této nabídce by se mohlo přistoupit
později. Důvodem je názor, že by bylo vhodnější a účelnější, aby se občané účastnili osobně na
veřejných zasedáních. Bylo navrženo, aby byla zavedena prezenční listina, kde by se občané podepsali,
čímž by byl sledován přehled o počtu občanů, kteří se zúčastnili zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení 10/6
Rada zamítá prozatím nabídku na on – line přenosy zastupitelstva.
Hlasování – 5 ano.

Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností ČR z. s. si u obce Halenkov
požádala a objednala na základě jednání požárně – technické zajištění 44. ročníku motoristické akce
pro řidiče – amatéry „Ve stopě Valašské zimy – Memoriál Josefa Sláčíka“ a to za pomoci RZA Mitsubishi
L200 s vybavením a dvoučlennou posádkou, v termínu 9. 2. 2019.
Usnesení 11/6
Rada obce schvaluje pomoc při zajištění 44. ročníku motoristické akce Ve stopě Valašské zimy.
Hlasování – 5 ano.

Rada projednala opakovanou žádost o rozšíření VO do údolí Dinotice a to v lokalitě do Pondělůvky.
Usnesení č. 12/6
Rada doporučuje zpracovat cenovou kalkulaci na rozšíření VO a tuto zapracovat do rozpočtu obce
na rok 2019.
Hlasování – 5 ano.

Ing. Petr Václavík opětovně požádal o odkoupení části obecního pozemku 6092/3, která sousedí
s technickou budovou p. č. 664, která je v jeho vlastnictví. Již v minulý rok nebyl radou doporučen
prodej části parcely a zastupitelstvo obce žádost zamítlo. Byl nabídnut dlouhodobý pronájem.
Usnesení č. 13/6
Rada obce zařazuje na program příštího zastupitelstva obce Halenkov návrh odprodeje části p. č.
6092/3, přičemž rada tento prodej nedoporučuje.
Hlasování – 5 ano.

Rada byla požádána o udělení odměny pro paní ředitelku Základní školy Halenkov ve výši 10 000 Kč,
která bude hrazena z rozpočtu ZŠ Halenkov na rok 2018., a to za plnění mimořádných úkolů.
Usnesení 14/6
Rada schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Halenkov ve výši 10 000 Kč.
Hlasování – 5 ano.

Služby obce Halenkov s. r. o. požádaly o projednání a schválení dopravního ceníku od 1. 1. 2019.
Usnesení č. 15/6
Rada bere na vědomí nový ceník služeb společnosti Služby obce Halenkov, s.r.o.
Hlasování – 5 ano.

Rada byla seznámena s požadavkem změny názvů autobusových zastávek, neboť některé názvy již
neodpovídají skutečnosti. Je stanoven termín, neboť se budou udělovat nové licence na provozování
linkové osobní dopravy.
Jedná se o tyto názvy zastávek:
Halenkov Dům služeb

Halenkov střed

Halenkov UP závody

Halenkov U fabriky

Halenkov Dinotice škola
Halenkov U Jašů

Halenkov Dinotice zámeček.
Halenkov U mostu

Usnesení č. 16/6
Rada schvaluje nové názvy zastávek pro autobusovou dopravu.
Hlasování – 5 ano.

V souvislosti s rozšířením prostor v ZŠ, které využívá OÚ a které jsou vytápěny novými kotly, je potřeba
zajistit obsluhu a údržbu těchto plynových kotlů. Pro tuto činnost byl navržen pan Jan Koňařík, který
tuto obsluhu zabezpečuje i pro ZŠ.

Usnesení 17/6
Rada schvaluje uzavření dohody o pracovní činnosti spočívající v obsluze a údržbě plynových kotlů
panem Janem Koňaříkem za měsíční odměnu ve výši 2 000 Kč.
Hlasování – 5 ano.

Radě byla předložen návrh pachtovní smlouvy mezi Obcí Halenkov a p. Žídkem. Jedná se o pozemky p.
č. 3583/20 a p. č. 3583/24, v k. ú. a obci Halenkov; v lokalitě Dinotice, oba trvalý travní porost.
Usnesení č. 18/6
Rada schvaluje zveřejnění záměru propachtování pozemků p. č. 3583/20 a p. č. 3583/24, v k. ú. a obci
Halenkov.
Hlasování – 5 ano.

Další informace se týkala objednávky v souvislosti s přípravou a realizací projektu Revitalizace školního
hřiště při ZŠ Halenkov. Byla oslovena společnost Regiozona, s.r.o., která má bohaté zkušenosti a je
velmi úspěšná při podávání žádostí o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj, a to v souvislosti
s podáním žádosti o dotaci na revitalizaci školního hřiště v rámci výzvy 117d8210B Podpora obnovy
sportovní infrastruktury vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj. Žádost byla již dvakrát podána,
avšak ani jednou nebyla dotace přiznána. Nabídková cena za zpracování žádosti je 20 000 Kč, přičemž
v případě neúspěchu společnost nabízí opětovné zpracování a podání žádosti v následující výzvě za
cenu 1 000 Kč.
Usnesení č. 19/6
Rada schvaluje, aby společnost Regiozona s. r. o. Zlín, připravila podklady pro podání žádosti o dotaci
na akci Revitalizace školního hřiště při ZŠ Halenkov a pověřuje starostu podpisem objednávky.
Hlasování – 5 ano.

Jednou ze tří zbývajících budov, které vlastní Obec Halenkov v prostorách bývalého armádního
velkoskladu, je budova, kterou v minulosti využíval pan Vlastimil Stupka. Tato těsně sousedí s nově
budovaným sběrným dvorem. Budova je v havarijním stavu, z tohoto důvodu je nutná její oprava.
V rámci dotačních výzev OPŽP je vyhlašována výzva na vybudování Center zpětného využití výrobků,
tzv. re-use center. Z této výzvy by bylo možné částečně pokrýt náklady na opravu zmiňované budovy.
Výzva měla být vyhlášena v dubnu roku 2019, proto byla oslovena společnost IPR, která zpracovávala
projektovou dokumentaci sběrného dvora s žádostí, zda by nezpracovala projektovou dokumentaci
i na rekonstrukci předmětné budovy. Společnost zaslala vyčíslení předpokládaných nákladů ve výši cca
3 000 000 Kč vč. DPH, přičemž polovinu částky by bylo možné pokrýt dotací. Firma zaslala nabídku na
zpracování projektové dokumentace včetně zpracování žádosti o stavební povolení za cenu 118 580 Kč
vč. DPH.
Usnesení 20/6
Rada schvaluje, aby byla oslovena spol. IPR spol. s r.o. za účelem vypracování projektové
dokumentace Re-use centrum obce Halenkov a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Hlasování – 5 ano.

Hudební skupina P.U.S. Rock si požádala o pronájem nebytových prostor v Lidovém domě.
V současné době není možnost pronájmu, neboť Lidový dům nemá zatím nájemce. Po otevření
a zprovoznění LD bude žádost opětovně projednána.

Pan starosta podal informace týkající se zprovoznění Lidového domu Halenkov. Do současné doby se
nepřihlásil žádný zájemce o pronájem Lidového domu. Poněvadž je potřeba objekt provozovat, jsou
zjišťovány možnosti, za jakých by Lidový dům mohla obec provozovat sama. Probíhá jednání s možnými
zaměstnanci a jsou zpracovávány cenové kalkulace na rekonstrukci sociálního zařízení, kuchyně i
ostatních prostor Lidového domu, a to včetně elektroinstalace a ohřevu vody.

Pan starosta podal informaci o jednání s panem Otevřelem, jednatelem firmy OPEN RE – ECO, s. r. o.,
která realizuje stavbu Novostavba chodníku v obci Halenkov a ŘSZlk. Jednání se týkalo vyjmutí části
díla o objemu finančních prostředků ve výši cca 1 400 000 Kč, konkrétně zhotovení svodidel podél
chodníku. Zhotovení této části díla bylo nabídnuto zdarma ze strany ŘSZlk. Tato otázka byla
konzultována u SFDI, kde byla podána žádost o dotaci na tuto akci, o které však do současné doby
nebylo rozhodnuto. Ze strany SFDI byl odsouhlasen postup spočívající v uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo, kterým by byla tato část díla vyjmuta ze smlouvy. O zmíněnou částku bude tedy realizace
chodníku Pod Černý levnější.

Dům Halenkov 352 – penzion pro důchodce. Bylo zjištěno, že na tomto bytovém domě vázne věcné
břemeno užívání po dobu 50-ti let od převodu na Obec Halenkov, a to pro důchodce a osoby zdravotně
postižené. Bude přizván projektant a počítá se vyhlášením výzvy, týkající se budoucí rekonstrukce
domu.

Paní ředitelka ZŠ Halenkov informovala o termínu čerpání dovolené v měsíci lednu 2019.

Inventury za rok 2018 jsou připraveny a je potřeba je fyzicky provést dle stanoveného harmonogramu.

Mgr. Zádilská hovořila o různých akcích, které jsou plánovány, a to například besedy, promítání,
koncerty a obnovily by se mikulášské tradice. V roce 2020 se plánuje obecní ples. V letošním roce se
uskuteční také soutěž heligonkářů.

Jednání ukončeno 12.40 hodin.

Mgr. Miroslav Zetek

Ing. Radek Chromčák

místostarosta obce

starosta obce

V Halenkově 18. 1. 2019
Zapsala: Anna Vráželová

