Zápis ze 74. zasedání Rady obce Halenkov, dne 15. 2. 2010

Přítomni:

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

Program:

1. Zahájení, schválení programu.
2. Kontrola plnění usnesení.
3. Dokanalizování a stavba vodovodu v obci.
4. Komunikace – Černé nad točnou.
5. Žádosti.
6. Různé.

ad 1/
Pan starosta zahájil zasedání a seznámil přítomné s programem 74. zasedání. Nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Rada schvaluje program 74. zasedání.
ad 2/
Kontrola plnění usnesení.
- Úhrada finančních prostředků p. Jitku Plátkovou /do 31.3. 2010/ zatím neprovedena.
- Smlouva /objednávka/ s firmou ENESA uzavřena a žádost o dotaci zaslána
/zateplení fasády ZŠ Halenkov a zateplení fasády MŠ a výměna oken MŠ Halenkov/.
- Úhrada dopravní obslužnosti, zatím neprovedena z důvodu nutnosti schválit tuto
smlouvu OZ /rozpočtem je částka pokryta/.
Ostatní úkoly jsou plněny průběžně.
Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 73. zasedání rady.
ad 3/
Dokanalizování a stavba vodovodu v obci.
Zatím není dořešeno, kdo bude provozovat kanalizaci a vodovod. Doposud provoz
zajišťovaly Vodovody a kanalizace Vsetín.
Obec Halenkov se v žádosti o dotaci zavázala, že bude provozovat novou část kanalizace
a vodovodu sama.
Změnou podmínek SFŽP došlo k tomu, že musíme provozovat kanalizaci a vodovod v celé
obci sami. Vedení obce je v jednání s představiteli Sdružení obcí Mikroregionu Vsetín
a představiteli VaKu. Rada předloží návrh řešení OZ.
ad 4/
Komunikace Černé nad točnou.
Rada byla seznámena se stanoviskem obce k záležitosti – komunikace Černé nad točnou.
Toto prohlášení bude k dispozici veřejnosti.
Rada bere na vědomí.

ad 5/
Žádosti
Základní škola praktická Halenkov se obrací s prosbou o poskytnutí finančního příspěvku
na nákup školních potřeb a pomůcek na školní a zájmovou činnost.
Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč.
Orelská jednota Halenkov – Huslenky žádá o finanční příspěvek na lyžařské závody
pro děti, které se budou konat v Černém – lyžařský vlek u Kuželů.
Po projednání rada schvaluje příspěvek ve výši 2.000,- Kč.
Další žádost Orelské jednoty Halenkov – Huslenky se týká o poskytnutí finančního příspěvku
na údržbu vleku ve výši 10 tis. Kč.
Z důvodu nedostatku finančních prostředků rada schvaluje příspěvek ve výši 2.000,- Kč.
Rada projednala žádost Regionální organizace Roska Vsetín, který se týká sponzorského
příspěvku.
Z důvodu velkého množství žádostí různých organizací působících v ČR a bohužel nedostatku
finančních prostředků, nelze uspokojit všechny žádosti a proto se zaměřujeme na pomoc
organizací spojení s působností v naší obci.

Pan Jan Měrka, Vsetín – Štěpánská 1822 podává opakovaně žádost o vyřešení místní
komunikace v údolí Bratřejůvka, která z části vede přes pozemek p. Měrky.
Zatím se čekalo na vypořádání dědického řízení souseda p. Mikešky.
Rada pověřuje místostarostu obce, aby tuto záležitost projednal.
Pan Jan Václavík, Halenkov 530 žádá o odkoupení budovy, včetně pozemku pod budovou
bývalé mlékarny.
Rada doporučuje OZ vyhlásit záměr prodeje.
Jednatel společnosti Služby obce Halenkov s. r. o. p. Jan Jakeš podal žádost k odstoupení
z funkce jednatele s platnosti od 1. 3. 2010.
Rada žádost akceptuje a zůstává jediný jednatel p. Jaroslav Maňák
ad 6/
Rada schvaluje, aby na příští zasedání byla přizvána knihovnice za účelem přípravy
Halenkovských slavností a dalších kulturních akcí.
Rada schvaluje, aby na příští zasedání byl přizván p. Josef Maňák – dořešení údržby
sociálního zařízení na hřbitově.
Krajský úřad Zlínského kraje oddělení kontrolní dává Obci Halenkov na vědomí,
že žádosti p. Jitky Plátkové o prodloužení termínu předání Nápravných opatření
k protokolu o veřejnosprávní kontrole do konce března 2010 se nevyhovuje.
Rovněž další dopis byl dán obci na vědomí adresovaný paní ředitelce MŠ, že Krajský
úřad Zlín neobdržel nápravná opatření k veřejnosprávní kontrole do 31. 1. 2010.
S ředitelkou mateřské školy paní Bátlovou budou přijata související opatření.
Rada bere na vědomí.

V obecním bytovém domě Halenkov 37 byl uvolněn byt manž. Ordyniecovými.
Rada schvaluje, aby tento byt byl přidělen paní Jeleně Alexandrovně Hastíkové, bytem
Halenkov 368, která má žádost v pořadníku o byt.

Jaroslav Maňák
místostarosta obce

Ing. Jiří Lušovský
starosta obce

