Zápis ze 76. zasedání Rady obce Halenkov dne 29. 3. 2010

Přítomni:

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

Program:

1. Zahájení, program.
2. Kontrola plnění usnesení.
3. Cyklostezka Bečva, dostavba kanalizace.
4. Revitalizace náměstí a hřbitova, projekty ZŠ a MŠ.
5. Žádosti.
6. Různé.

ad 1/
Pan starosta zahájil zasedání a seznámil přítomné s programem, ke kterému nebyly připomínky.
Rada schvaluje program 76. zasedání.
ad 2/
Provedena kontrola plnění usnesení vyplývající ze 75. zasedání. Dané úkoly jsou plněny.
Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
ad 3/
Cyklostezka Bečva
Pan starosta podává informace o průběhu prací. V Halenkově bylo předáno staveniště
pro budování cyklostezky, včetně staveniště vnitřního okruhu.
Zbývá dořešit směnu pozemku s panem Orságem.
Rada se zabývala Smlouvou o půjčce, kterou poskytne provádějící firma POZIMOS
Sdružení Valašsko – Horní Vsacko. Jedná se o bezúročnou půjčku, která bude maximálně
do výše 40 mil. Kč.
Obec Halenkov má ručitelský závazek z této části maximálně do výše 2860 tis. Kč.
Jedná se o jištění úvěru bance.
Rada doporučuje OZ ke schválení.
Pan starosta podává další informace o dostavbě kanalizace.
Rada bere na vědomí.
ad 4/
Pan starosta hovoří o předaných a připravovaných projektech, včetně žádosti o dotace.
Projekt využití armádního velkoskladu – rozhodnutí by mohlo být do dvou měsíců.
Zateplení ZŠ a MŠ – žádosti o dotace jsou předány a splňují všechny parametry.
Tyto projekty se zatím vyhodnocuji.
Revitalizace návsi a hřbitova – není možno realizovat v plném rozsahu.
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo rozhodnutí o schválení zásad pro poskytování
dotací v roce 2010 v rámci programu – Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně
postižených regionů, kde je zařazeno i Vsetínsko.
Další možnost eventuelně by mohla být z tohoto programu.

ad 5/
Rada schvaluje nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Halenkov a p. Josefem Šulákem,
Halenkov 246.
Předmětem smlouvy je p. č. 116/9, k. ú. i obec Halenkov. Jmenovaný si pronajme parcelu
za účelem zemědělské výroby./senáž/
Nájemné je bezúplatné na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou.
Jmenovaný bude udržovat pozemek v údolí Provazný pod rybníkem.
Žádost pana Pavla Koňaříka, Halenkov 777 o pronájem nebytových prostor v MŠ.
Rada bere na vědomí a žádost bude předána ředitelce MŠ.
Žádost paní Anety Horákové, Karolinka , Sklářská 182 o nebytový prostor.
Rada bere na vědomí, v současné době nejsou žádné vhodné prostory k pronájmu.
Rada projednala žádost pana Ervína Fohlera, Halenkov 468 o pronájem obecního bytu.
Rada schvaluje, aby jmenovanému byl nabídnut byt v penzionu Halenkov 352.

ad 6/
Pan Ladislav Řičičář st., Halenkov 596 zaslal dopis ve věci pozemků 123/1 a 7/2, v k. ú. i obci
Halenkov. Tyto pozemky jmenovaný koupil od obce a nyní je nabízí obci zpět.
Rada pověřuje starostu obce jednáním s panem Řičičářem.
V souvislosti s účetní reformou zasílá Krajský úřad informaci týkající se předávání účetních
záznamů do nově zřízeného Centrálního systému účetních informací státu.
Rada schvaluje, aby účetní záznamy a finanční výkazy do Centrálního systému účetních
informací státu byly vkládány prostřednictvím krajského úřadu.
Rada byla seznámena s vypracováním nabídky na opravu balkónu na domech č. 37 a 40
panem Jiřím Janušem a schvaluje uzavřít smlouvu.

Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství nabízí v rámci projektu Intenzifikace
odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně jeho obalové složky
dovybavení obce sběrnými nádobami.
Rada schvaluje, aby v rámci projektu byly poskytnuty nádoby v počtu 3 od každého druhu.

Jaroslav Maňák
místostarosta obce

Ing. Jiří Lušovský
starosta obce

