Zápis z 83. zasedání Rady obce Halenkov, dne 25. 8. 2010

Přítomni:
Omluven:

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

Program:

1. Zahájení, program.
2. Kontrola plnění usnesení.
3. Investiční akce.
4. Mateřská škola Halenkov.
5. Žádosti.
6. Různé.

ad 1/
Zasedání zahájil pan starosta a seznámil přítomné s programem. Nebyly vzneseny připomínky.
Rada schvaluje program 84. zasedání.
ad 2/
Provedena kontrola plnění usnesení vyplývající z 82. zasedání.
Nové webové stránky stránky obce jsou již v provozu.
Sportovně – zábavní park Halenkov – projekty jsou již zpracovávány.
Rada bere na vědomí postup a zpracování projektu na výše uvedenou akci.
Rada schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obci Halenkov a ing. Pavlem Radou, /zhotovitel/
Okružní 4551 Zlín. Předmětem smlouvy je, že zhotovitel se zavazuje k zpracování žádosti
o poskytnutí dotace na projekt Sportovně – zábavní park Halenkov, do Regionálního operačního
programu NUTS II Střední Morava.
Rada bere na vědomí výsledky výběrové komise na veřejné zakázky ZŠ Halenkov – Zateplení
fasády a Zateplení fasády a výměnu oken MŠ Halenkov.
Ostatní úkoly jsou plněny průběžně.
Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
ad 3/
Investiční akce
Cyklostezka Bečva – pan starosta podává nejnovější informace. Co se týká financování, již
je obnovena zpětná vazba financování.
V obci Halenkov bude cyklostezka dokončena do konce roku, celková trasa bude hotova
do 30. 6. 2011.
Studie využitelnosti území – revitalizace území bývalého armádního velkoskladu PHM Halenkov.
Jsou vypracovány dvě varianty. Na zasedání OZ dne 6. 9. 2010 bude přizván ing. arch. Karel
Bařinka.

Pan místostarosta informuje o probíhajících pracích na kanalizaci. V současné době se provádějí
v lokalitě Dinotice.
Pan Josef Fujerik, Halenkov 176 žádá o poskytnutí písemné záruky, že pokud do tří let
od provedení výkopu kanalizace dojde k poškození plotu, že obec Halenkov zajistí uvedení plotu
do původního stavu.
Rada bere žádost na vědomí.
Záruka na provedené práce jsou předmětem již uzavřené smlouvy.
V současné době probíhají opravy komunikací firmou Repont, s. r. o., dle smlouvy z roku 2009
v těchto lokalitách: Dinotice – Pondělůvka, Hluboké, Kuželky – 1 část a u Hubníků.
Rada bere na vědomí.
Chodník pro pěší.
Rada schvaluje zpracování jednoduché projektové dokumentace 1 etapy.
Pan místostarosta informuje o stavbě vodovodu v lokalitě Černý. Obec Huslenky požádala
o převod vodovodu do jejich majetku.
Rada doporučuje OZ ke schválení.

ad 4/
Současné vedení mateřské školky předalo materiály týkající se přečerpání rozpočtu za dva roky.
Přeshraniční spolupráce – informace o neuznatelných nákladech.
Rada doporučuje OZ k projednání otázku financování školy a zajištění řádného chodu mateřské školky.
ad 5/
Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 tis. Kč na akci 12. ročníku Mezinárodního setkání
heligonkářů, které se uskuteční 18. září 2010.
Rada schvaluje příspěvek 2 tis. Kč na kulturní akci Country festival, který se uskuteční
27. srpna 2010 v parku Halenkov.
Pan Petr Šulák, Halenkov 573 žádá o prodloužení nájemní smlouvy na užívání nebytových
prostor v domě Halenkov 343.
Rada schvaluje prodloužení do 31. 12. 2011.
ad 5/
Pan Zbyněk Zapalač, Nový Hrozenkov 143 podává výpověď nájemní smlouvy z Lidového domu
a to ke dni 31. 8. 2010.
Rada bere na vědomí.
Rada schvaluje, aby bylo vyhlášeno výběrové řízení k pronájmu LD.
Právní kancelář připraví podklady k tomuto výběrovému řízení.
Paní Radomíra Michalíková, Ostrava – Vlasty Vlasákové 942/10 nabídla zpět obci pozemek
p. č. 116/29. /Kuželky/
Rada doporučuje OZ ke schválení, aby jmenované byl vrácen finanční obnos 220.850,- Kč.

Pan Josef Helis si stěžuje na zamezení průjezdu komunikace na Kopci – bude se řešit
společně s předešlými stížnostmi občanů v této lokalitě.
Rada bere na vědomí.
Stížnost pana Kořenka, Halenkov 218 – bude řešeno společně s policií.
Rada bere na vědomí.
Rada schvaluje umístění tabule na zastávku ČSAD u Charity pro Český svaz ochránců přírody.
Rada pověřuje ke kontrole stánků, popřípadě vybírání poplatků u příležitosti konání letošní
poutě dva zástupce TJ Tatran a dva zástupce SDH Halenkov.

Jaroslav Maňák
místostarosta obce

Ing. Jiří Lušovský
starosta obce

