Usnesení z 23. zasedání Rady obce Halenkov, dne 20. 10. 2015
Rada schvaluje:
1. Program 23. zasedání.
2. uchazeče Ing. Pavla Radu ke zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení
projektu „Revitalizace centra obce Halenkov – Zelená zeleni“.
3. zadání zpracování studie k projektu „Požární zbrojnice Halenkov – spolehlivé
zázemí pro Horní Vsacko“
4. a přizvala do výběrové komise dva členy Mgr. Petru Zádilskou a Josefa Pončíka
na stavbu Revitalizace návsi a hřbitova – odvodnění.
5. ukončení nájmu nebytových prostor nájemci Petru Šulákovi, Halenkov čp. 573
v budově čp. 343.
6. uzavření smlouvy se zhotovitelem s nejvýhodnější nabídkou:
Služby obce Halenkov, s.r.o., 756 03 Halenkov 755, IČ:26822857 k provedení
stavby „Revitalizace návsi a hřbitova - odvodnění“
7. dodatek ke smlouvě na dodávku elektřiny a plynu od společnosti RWE na rok
2016.
8. záměr pronájmu nebytových prostor v budově čp. 694 na dobu určitou do
31.10.2016.
9. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.000,- Kč pro společnost Vzdělávací a
komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. Na Rybníkách 1628, Vsetín.
10. žádost o provádění zimní údržby žadateli Janu Václavíkovi, Halenkov čp. 530.
11. Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
číslo: D/1839/2015/KH.
12. uzavření pojištění uvolněných členů statutárních orgánů.
13. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 18.900,- Kč pro TJ TATRAN Halenkov.
14. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 18.900,- Kč pro SDH Halenkov.
15. úpravu rozpočtu dle přiložené přílohy.
16. Rada obce schvaluje úhradu ochranných pomůcek pracovníkům veřejně
prospěšných prací.
17. Mateřské škole Halenkov výši úplaty na školní rok 2015/2016 v výši 250,- Kč, a
zájmové kroužky ve výši 40,- Kč výtvarný kroužek, 60,- Kč seznamování se
s cizím jazykem, 120,- keramický kroužek.
Rada obce rozhodla:
1. Rada obce rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, na veřejnou zakázku
„ Revitalizace návsi a hřbitova - odvodnění“ takto:
Pořadí č. l:
Nabídka č. l Služby obce Halenkov, s.r.o., 756 03 Halenkov 755, IČ:26822857
Pořadí č. 2
Nabídka č. 2 – TESP Contract s.r.o., Svárov 338, 755 01 Vsetín, IČ: 26850648
Rada doporučuje:
1. OZ k projednání varianty stavby „Revitalizace centra obce“(AV).
2. OZ schválit nákup movitých věcí v LD
Rada pověřuje:
1. starostu obce Ing. Jiřího Lušovského podpisem smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem Služby obce Halenkov, s.r.o., 756 03 Halenkov 755, IČ:26822857
v souladu s nabídkou uchazeče.

2. starostu obce k podpisu Dodatku ke smlouvě se společností RWE na dodávku
elektřiny a plynu na rok 2016.
3. starostu obce k podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace se společností Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. Na
Rybníkách 1628, Vsetín.
4. starostu obce k podepsání Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/1839/2015/KH.
5. Rada obce pověřuje starostu obce k podepsání pojistné smlouvy k pojištění
uvolněných členů statutárních orgánů.
6. starostu obce k podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace s TJ TATRAN Halenkov
7. starostu obce k podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace s SDH Halenkov
8. starostu obce vyzvat Policii České republiky ke kontrole rychlosti v obci
Halenkov.
9. JUDr. Vachalu ke zjištění podmínek umístění zpomalovacích semaforů v obci.
Rada bere na vědomí:
1. kontrolu plnění usnesení.
2. informace o činnosti souboru a financování Kyčera
3. informace o postupu prací na Programu rozvoje obce Halenkov.
4. informace o jednání ve věci stavby chodníku Pod Černý
5. termín zasedání OZ dne 9. 11. 2015 a 14. 12. 2015.
6. žádost o přidělení bytu.
7. žádost p. Jaromíra Orsága, Nový Hrozenkov čp. 863 o zařazení do seznamu
poskytovatelů služby zimní údržby.
8. informaci o převodu části pozemku p.č. 113/9 v k.ú. Halenkov.
9. nabídku atrakcí pro hřiště.
10. informace o převzetí lidového domu po ukončení nájemní smlouvy.
11. informace ve věci postupu právní kanceláře, podání odporu, ve věci Euro
Dotácie, a.s. Žilina.
12. informaci o kulturních akcích.
Rada zamítá:
1. poskytnutí finanční podpory pro Azylový dům pro ženy a matky s dětmi O.P.S
Hrbová 1561, Vsetín.
2. žádost o prodloužení nájmu nebytových prostor společnosti Vlastimil Stupka
s.r.o., Nový Hrozenkov 832 do 30.6.2015 a stanovuje termín vyklizení do 30. 4.
2016.
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