Zápis ze 79. zasedání Rady obce Halenkov, dne 5. 5. 2010
Přítomni:
Omluven:

Ing. Jiří Lušovský, p. Jaroslav Maňák, ing. Pavla Krejčí, Ing. Josef Ašer
p. Jan Jakeš

Program:

1. Zahájení, program.
2. Kontrola plnění usnesení.
3. Odkanalizování obce, cyklostezka, inv. akce.
4. Žádosti.
5. Různé.

ad 1/
Zasedání zahájil pan starosta a seznámil přítomné s programem, nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Rada schvaluje program 79. zasedání.
ad 2/
Provedena kontrola plnění usnesení dle jednotlivých bodů vyplývající ze 78. zasedání.
Úkoly jsou plněny průběžně.
Výroční zpráva Služeb obce Halenkova s. r. o. bude předložena na zasedání OZ.
Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Rada schvaluje, aby na zasedání OZ byli přizvání zástupci ZŠ, MŠ, SDH, knihovny a TJ
Tatranu.
ad 3/
Investiční akce
Pan starosta a místostarosta informují o probíhajících investičních akcích.
Odkanalizování obce – 4. 5. již započaly výkopové práce, trasa vede od AV směrem k Zametu.
Provedly se sondy.
Další trasa se provádí Pod Rozkazačky a příští týden započnou práce v údolí Lušová.
Cyklostezka – již se provádí frézování na Dolinách a dále se bude pokračovat k Řečiskám.
Rada bere na vědomí informace o investičních akcích.
Rada schvaluje vypracování projektu Vodovod Hluboký.
Výběrové řízení – Studie využitelnosti velkoskladu.
Rada schvaluje výběrovou komisi ve složení: ing. Jiří Lušovský, p. Jaroslav Maňák,
Mgr. Marta Černá.
ad 4/
Žádosti
Rada projednala žádost paní Miroslavy Šulákové, bytem Vsetín, ul. 4. května 1440 o pronájem
pozemků.
Rada schvaluje pronájem pozemků p. č. 4011/4, k. ú. Halenkov o výměře 2010 m2 a pronájem
p. č. 1285/1, k. ú. Nový Hrozenkov o výměře 4708 m2 na dobu neurčitou.

Pan Jan Maček, bytem Valašské Příkazy 46 žádá o přidělení bytu v penzionu.
Rada bere žádost na vědomí, v současné době není k dispozici volný byt.
Nájemníci bytů Halenkov 37 a 40 žádají o rozšíření parkoviště u těchto bytovek, z důvodu
nedostatku parkovacích míst.
Rada bere žádost na vědomí a bude prověřen skutečný stav na místě samém.
V rozpočtu obce na rok 2010 není zahrnuta rezerva na podobné úpravy.
Rada schvaluje příspěvek Okresnímu výboru tělesně postižených ve výši 2 000,- Kč,
který bude sloužit pro kulturní akci Den matek.
ad 5/
Rada po projednání schvaluje finanční odměnu ředitelce ZŠ Halenkov paní Mgr. Soni
Růžičkové.
Pan starosta informuje o jednání s panem Cepkem týkající se pozemků na Kuželkách,
ve vlastnictví jmenovaného.
Rada doporučuje k projednání na zasedání OZ s tím, že by se provedla směna pozemků
ze strany obce a pana Cepka o stejné výměře.
Rada projednala plnění rozpočtu obce za I. čtvrtletí roku 2010, na dotazy odpověděla
paní Zbranková.
Rada bere na vědomí.
Radě byly předloženy výsledky inventury za rok 2009 a návrh vyřazeného nepotřebného
majetku.
Po projednání rada schvaluje inventury za rok 2009 a návrh vyřazeného nepotřebného majetku.
Pan starosta podává informace týkající se Halenkovských slavností včetně programu.
Rada bere na vědomí.
Pan starosta informuje přítomné s Usnesením České inspekce životního prostředí, oblastní
inspektorát Brno, týkajícího se vlivu prašnosti manipulačního skladu subjektu Mt. Forest, s. r. o.
Tato záležitost je postoupena k vyřízení Obecnímu úřadu Halenkov, jako věcně a místně
příslušnému správnímu orgánu.
Rada bere na vědomí.
Rada schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ředitelky Mateřské školy Halenkov.

Jaroslav Maňák
místostarosta obce

Ing. Jiří Lušovský
starosta obce

