Zápis ze 75. zasedání Rady obce Halenkov dne 24. 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. Cyklostezka Bečva.
4. Projekty.
5. Veřejnosprávní kontrola v Základní škole Halenkov.
6. Žádosti.
7. Různé.

ad 1/
Pan starosta zahájil zasedání a seznámil přítomné s programem, ke kterému nebyly vzneseny
žádné připomínky.
ad 2/
Provedena kontrola plnění usnesení dle jednotlivých úkolů vyplývajících ze 74. zasedání.
Úkoly jsou plněny průběžně.
Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
ad 3/
Pan starosta informoval přítomné o investiční akci „Cyklostezka Bečva“.
Co se týká mostku přes Lušovský potok tento se přeprojektoval a je navržen dřevěný.
Dále je potřeba opravit lávku přes řeku Bečvu její vyrovnání /od bývalé kovárny/. Oprava
bude představovat částku 50 – 80 tis. Kč.
Oprava se projedná s firmou POZIMOS a jednání proběhne 25. 2. 2010.

ad 4/
Projekty
Dostavba kanalizace a vodovodu v obci – Rada obce doporučuje OZ k projednání
a schválení - Čestné prohlášení vydané obcí Halenkov v tomto smyslu:
„Obec Halenkov bude na základě projektu Dostavba kanalizace a vodovodu v obci
po dokončení stavby a provedené kolaudaci samostatně provozovat kanalizaci a vodovod
v celé obci“.
Revitalizace návsi a hřbitova – je vyhlášena výzva a rada po zjištění všech podmínek
/ve stávající výzvě není možno zahrnout revitalizaci a rozšíření hřbitova/ předloží OZ
návrh zda se této výzvy obec zúčastní.
Sportoviště a hřiště – dne 25. 2. 2010 představí projektantka studii týkající se volnočasových
aktivit. Přítomen bude i pan Kalabus.
Pan starosta hovoří o dalších investičních akcích – zateplení ZŠ a oprava fasády, dále
zateplení MŠ a výměna oken – žádosti na obě akce jsou již podány.

Rada bere informace na vědomí.

ad 5/
Veřejnoprávní kontrola
Členové rady byli seznámeni s protokolem o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové
organizace Základní školy Halenkov. Zpráva je za kontrolované období od 1. 1. 2009
do 30. 9. 2009.
Rada bere na vědomí zprávu.
ad 6/
Žádosti
Paní Hastíkové byl nabídnut byt v obecním bytovém domě Halenkov 37. Z důvodu, že
jmenovaná nemá zájem u uvedený byt, tento se přiděluje manželům Koňaříkovým,
Halenkov 680 na dobu určitou – 5 let.
Rada projednala žádost, kterou zaslala Mgr. Marcela Šuláková – knihovnice o změnu
kulturní brigádnice.
Toto doposud vykonávala paní Helena Surovcová, která nyní pracuje v MŠ.
Činnost by prováděla slečna Sára Šuláková, Halenkov 7.
Rada po projednání žádost zamítá.
Uvedené práce jsou součástí pracovní náplně knihovnice a pokud se budou pořádat kulturní
akce pro obec, je možno uzavřít dohodu.
ad 7/
Různé
Pan starosta informuje o vyjádření paní Malíkové – účetní MŠ. Za účasti ředitelky MŠ
kontrolovaly majetek MŠ, předání se zdrží z důvodu nesprávného označení majetku
a nutnosti provedení nápravy.
Rada bere na vědomí.
Rada schvaluje směrnice o změnách účetních metod na základě účetní reformy pro
Územně samosprávné celky od 1. 1. 2010.
Rada projednala a schvaluje prodej stroje Multikar M 25 / žebř/ firmě Služby obce Halenkov
s. r. o za cenu 1,- Kč, z důvodu stáří stroje – rok výroby 1984 a slabých parametrů.
Služby Obce Halenkov s. r. o. koupí na své náklady zánovní vysokozdvižnou plošinu.
Rada schvaluje, aby byl zaslán dotaz na Krajský úřad Zlínského kraje ve věci uplatňování
náhrad po paní Plátkové, bývalé ředitelce MŠ, z hlediska toho že zůstala ve stejném oboru.
Pan starosta informuje o poděkování prezidentky hnutí Stonožka a to paní učitelce Muroňové.
Na základě usnesení 73. zasedání byl přizván p. Maňák aby vysvětlil situaci týkající se
sociálního zařízení u hřbitova.
Rada schvaluje, aby obec nakoupila čistící prostředky v daných intervalech.
V jarních měsících proběhne montáž bran a bude možno uzavřít prostor hřbitova.
Teď již bude možno zavést návštěvní řád hřbitova.

Webové stránky obce Halenkov.
Zasedání se zúčastnil p. Jan Václavík a p. Jiří Tkadlec a hovořili o webových stránkách obce,
o jejich úpravě atd.
Byly vzneseny připomínky a návrhy, na které jmenovaní odpověděli.
Je potřeba koordinátora, což by prováděl pan Václavík a získával by podklady od přispěvovatelů.
Rada schvaluje, aby byly vypracované nové webové stránky.
Bude vypracován základní návrh.

Jaroslav Maňák
místostarosta obce

Ing. Jiří Lušovský
starosta obce

