Zápis ze 78. zasedání Rady obce Halenkov, dne 19. 4. 2010

Přítomni:

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

Omluven:

Ing. Josef Ašer

Program:

1. Zahájení, program.
2. Kontrola plnění usnesení.
3. Studie volnočasových aktivit.
4. Žádosti.
5. Různé.

ad 1/
Pan starosta zahájil zasedání a seznámil přítomné s programem, ke kterému nebyly
připomínky.
Rada schvaluje program 78. zasedání.
ad 2/
Provedena kontrola plnění usnesení z 76. a 77. rady. Úkoly dané usnesením jsou plněny.
Kontrola plnění OZ – úkoly jsou rovněž plněny průběžně.
Pan starosta jednal s panem Ladislavem Řičičářem ve věci odkoupení pozemků od pana
Řičičáře a to parcel 123/1 a 7/2 v k. ú. i obci Halenkov, které jmenovaný koupil od obce.
Rada doporučuje OZ ke schválení koupi výše uvedených pozemků za cenu 350.000,- Kč.
Směna pozemků s panem Orságem za účelem vybudování cyklostezky je v jednání
Co se týká pozemku pod budovou mlékárny tento je ve vlastnictví Lesů ČR a bude jednáno
se zástupci.
Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
ad 3/
Přítomni radní byli seznámeni se studii volnočasových aktivit. Tato studie je dále upřesňována
a dále bude jednáno v této věci a možnosti čerpání dotace z programu rozvoje turistického
ruchu.Sportoviště jsou situovány na území vedle hřiště na kopanou.
Rada bere informace na vědomí.
ad 4/
Žádosti
Rada projednala žádost ZO Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín o finanční podporu.
Po projednání rada žádost zamítá, z důvodu nedostatku finančních prostředků a nezahrnutí
do rozpočtu obce, který byl již schválen v prosinci 2009.
Rada projednala a zamítá žádost ČSSD, která žádá o hlášení v obecním rozhlase po dobu
čtyř dnů – pozvánka k volbám.
Žádosti nelze vyhovět z důvodu, že se bude přistupovat ke všem stranám rovně a žádné
hlášení nebude prováděno.

Paní Jiřina Šuláková, Huslenky 589 žádá o přidělení bytu v domě Halenkov 352.
V současné době nelze přidělit byt, všechny jsou obsazené.
Rada bere žádost na vědomí.
Paní Ludmila Novosadová, Halenkov 657 žádá o přidělení obecního bytu.
Rovněž této žádosti nelze vyhovět, v současné době jsou všechny obecní byty obsazené.
Rada bere žádost na vědomí.

ad 5/
Pan starosta a místostarosta dále informují o akci dostavba kanalizace.
Rada bere na vědomí.
Na posledním zasedání OZ byl vysloven nesouhlas se záměrem vybudování rezervní nádrže
pro akumulaci povrchových vod v katastru obce Halenkov – údolí Dinotice, která byla
zařazena do seznamu Směrného vodohospodářského plánu v roce 1998.
Obec zaslala dopis na Ministerstvo zemědělství ČR, úsek životního prostředí.
Rada schvaluje, aby kopie dopisu byla zaslána na Krajský úřad Zlínského kraje.
Rada byla upozorněna na nedoplatky na nájemném v bytech Halenkov 654 a to pan Šichtař
a manželé Kotrlovi.
Bude projednáno s právní kanceláři o dalším postupu.
Rada bere na vědomí.
Rada schvaluje Výroční zprávu obchodní firmy Služby obce Halenkov s. r. o. za rok 2009,
jako jediného společníka obce Halenkov, při výkonu působnosti řádné valné hromady.
Rada projednala a schvaluje nákup jednoho PC pro obecní úřad. /náhrada za l nefunkční/

Jaroslav Maňák
místostarosta obce

Ing. Jiří Lušovský
starosta obce

