Zápis ze 72. zasedání Rady obce Halenkov, dne 6. 1. 2010
Přítomni:

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

Program:

1. Zahájení, program.
2. Kontrola plnění usnesení.
3. Mateřská škola – jmenování ředitelky.
4. Veřejnoprávní kontrola.
5. Audity – žádosti o dotaci.
6. Přidělení nájemních bytů.
7. Žádosti.
8. Různé.

ad 1/
Pan starosta zahájil zasedání a seznámil přítomné s programem, nebyly vzneseny
připomínky.
Rada schvaluje program 72. zasedání.
ad 2/
Provedena kontrola plnění usnesení z 71. zasedání rady.
Uvolněné dva byty v domě 654 nejsou zatím předány, bude provedeno co nejdříve.
Ostatní úkoly jsou plněny průběžně.
Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
ad 3/
Rada jmenuje od 1. 1. 2010 ředitelku Mateřské školy Halenkov paní Ivanu Bátlovou, bytem
Karolinka 188 na dobu určitou do doby jmenování nového ředitele/ky, dané konkurzním
řízením.
Rada schvaluje platový výměr paní Ivaně Bátlové, dle daných předpisů.
Mateřská škola Halenkov zatím není předaná bývalou ředitelkou, pokud se tak nestane,
bude vyzvána k předání prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu KÚ ve Zlíně.
ad 4/
V Základní škole byla provedena průběžná veřejnosprávní kontrola, rada byla seznámena
s výsledky. Nebyly zjištěny nedostatky.
Rada bere na vědomí.
ad 5/
Audity – žádosti o dotaci.
Zateplení fasády ZŠ. Rada projednala stav připravenosti ZŠ a MŠ na zpracování žádostí
o přidělení dotace na zateplení.
Projekty jsou zpracovány, energetický audit je aktuální u MŠ. Rada rozhodla a odsouhlasila
objednání zpracování energetického auditu včetně průkazu energetické náročnosti budovy
ZŠ Halenkov u společnosti ENESA a. s. Praha, která splňuje termín zpracování a přistoupila
i na nižší cenu zpracování.

ad 6/
Rada schvaluje přidělení bytu v domě Halenkov 654 p. Šulákové a p. Kotrlovi, Halenkov
352.
Rada rozhodne o přidělení druhého volného bytu v domě Halenkov 654 na základě oslovení
zájemců dle pořadníku.

ad 7/
Rada projednala žádost Okresního výboru Svazu postižených civilizačními chorobami
v ČR, o. s. Vsetín, svaz žádá o finanční příspěvek na realizaci edukačně léčebného
rehabilitačního cvičení pro postižené civilizačními chorobami.
Rada schvaluje, aby příspěvek ve výši 5.000,- Kč byl poskytnut místní organizaci
a bude určen na léčebné edukační pobyty.

Nájemníci domu Halenkov 631 žádají o výměnu radiátorů a betonovou úpravu vstupu
u hlavních dveří.
Rada bere na vědomí s tím, že pokud finanční situace se bude vyvíjet příznivě, bude toto
zahrnuto do rozpočtu.
Žádost p. Anny Vachalové, Vsetín – Svárov 1080 o uzavření smlouvy na výkon veřejné
služby v roce 2010.
Rada žádost zamítá.
Žádost p. Václava Šuláka, Halenkov 92 o uzavření smlouvy na výkon veřejné služby
v roce 2010.
Rada žádost zamítá.
Žádost p. Jaroslava Kučery, Halenkov 465 o uzavření smlouvy na výkon veřejné služby
pro rok 2010.
Rada schvaluje uzavření smlouvy od 8. 1. 2010 po dobu šesti měsíců.
Žádost pana Zdeňka Kučery, Halenkov 465 o uzavření smlouvy na výkon veřejné služby
pro rok 2010.
Rada schvaluje uzavření smlouvy od 8. 1. 2010 po dobu šesti měsíců.
Mgr. Marta Václavíková opět žádá o vyřešení situace týkající se potoka Provazníček,
na p. č. 7 v obci Halenkov.
Rada opětovnou žádost bere na vědomí s tím, že Mgr. Václavíková by měla vyvolat jednání
za účasti pana Jana Václavíka, Halenkov 530 a obcí.

Rada schvaluje, aby bylo zadáno vypracování finanční náročnosti na opravu balkónů
v domech Halenkov 37 a 40.
Paní Milada Valigurová, Halenkov 736 žádá o pracovní místo účetní v Mateřské škole
Halenkov.
Žádost bude předána paní ředitelce, neboť to spadá do kompetence MŠ.
Paní Helena Surovcová žádá o místo uklízečky v MŠ Halenkov, rovněž tato žádost
bude předána paní ředitelce.

Jaroslav Maňák
místostarosta obce

Ing. Jiří Lušovský
starosta obce

