Usnesení z 59. zasedání Rady obce Halenkov, dne 12. 6. 2013

Rada schvaluje:
1. Program 59. zasedání.
2. Bezúplatný pronájem p. č. 25/3 k. ú. i obec Halenkov, panu Rizzimu.

Rada bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení.
2. Žádost paní Marty Šipulové, Smetanova 997, Valašské Meziříčí – odškodnění za pozemek.
3. Výpověď z nájmu Lidového domu od paní Chromčákové.
4. Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Halenkov za rok 2012.
5. Žádost SŽDC – vyjádření k odstranění vlečky v žst. Halenkov.
6. Informace – statika v Lidovém domě Halenkov.
7. Upozornění pana Helise – špatný stav komunikace na Kopci.
8. Stížnost manželů Klímových, Nový Hrozenkov 100 – nepřijetí dítěte do MŠ.

Rada doporučuje:
Výběrové řízení veřejné zakázky Zateplení obecních budov a to:
- Hasičská zbrojnice Halenkov zateplení a výměna oken
- Zateplení kulturního domu v Halenkově.
1. OZ, aby rozhodlo o vyloučení uchazeče BS Vsetín, s. r. o., 4. května 870, 755 01 Vsetín
ze zadávacího řízení.
Dále rada doporučuje OZ, aby rozhodlo o vyloučení uchazeče Zlínské stavby, a. s. K Majáku
5001, 761 23 Zlín ze zadávacího řízení.
Rada doporučuje z důvodu nedodržení písemného vysvětlení nabídky.
2. OZ ke schválení a to na základě hodnotící komise, aby rozhodlo o výběru nejvhodnější
nabídky s nejnižší nabídkovou cenou na veřejnou zakázku Zateplení obecních budov
a to Hasičská zbrojnice Halenkov zateplení a výměna oken nabídku 1 VASTO spol. s r. o.,
Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín.
3. OZ ke schválení a to na základě hodnotící komise, aby rozhodlo o výběru nejvhodnější
nabídky s nejnižší nabídkovou cenou na veřejnou zakázku Zateplení obecních budov a to
Zateplení kulturního domu v Halenkově nabídku TM Stav, spol. s r. o. Jasenice 729,
755 01 Vsetín.
4. OZ ke schválení Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2012 a Zprávu č. 247/2012/KŘ
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halenkov za rok 2012, která tvoří přílohu
Závěrečného účtu.
5. OZ schválení finanční částky – pomoc postiženým povodní 2013.
6. OZ schválení žádosti pana Cepka – souhlas s výstavbou technické infrastruktury a stavbou
rodinných domů na Kuželkách.
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