Zápis z 52. zasedání Rady obce Halenkov, dne 30. 1. 2013

Přítomni:
Omluvena:
Hosté:

Ing. Josef Ašer, p. Jaroslav Maňák, p. Jan Jakeš, ing. Josef Ašer
Ing. Pavla Krejčí
Mgr. Marcela Šuláková, p. Petr Janota

Program:

1. Zahájení, program.
2. Kontrola plnění usnesení.
3. Rozpočet obce na rok 2013.
4. Žádosti.
5. Různé.
6. Organizační zajištění Obecního plesu.

ad 1/
Pan starosta zahájil zasedání v 15.00 hodin. Přednesl návrh programu, nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Rada schvaluje program 52. zasedání.
Hlasování – 4 ano.
ad 2/
Kontrola plnění usnesení – provedena dle jednotlivých bodů. Dané úkoly jsou plněny průběžně.
Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování – 4 ano.
ad 3/
Rozpočet obce na rok 2013
Rada projednala konečný návrh rozpočtu obce na rok 2013. Vzhledem k časovému zaneprázdnění
se členové finančního výboru nemohli zúčastnit.
Dílčí rozpočty byly projednány a doporučeny ke schválení na proběhlých jednáních rady za účasti
členů finančního výboru. Konečný návrh rozpočtu obce pro rok 2013 bude předložen ke schválení
OZ na jeho příštím zasedání dne 20. 2. 2013. Stanovisko finančního výboru bude předloženo.
Rada doporučuje OZ ke schválení návrhu rozpočtu pro rok 2013.
Hlasování – 4 ano.
ad 4/
Žádosti
Společnost Forota Group, s. r. o., Bařinská 39 Karolinka, zastoupená p. Milanem Kroutilem
žádá o posečkání platby dlužné částky za nájemné. Dlužná částka bude uhrazena do 1. 4. 2013.
Rada schvaluje.
Hlasování – 4 ano.
Základní organizace chovatelů poštovních holubů Halenkov žádá o poskytnutí finančního
příspěvku na činnost základní organizace.
Po projednání rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 2 500,- Kč.
Hlasování – 4 ano.

ad 5/
Různé
Rada projednala a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavřená mezi subjekty:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – jako povinný z věcného břemene
a Obci Halenkov – jako oprávněný z věcného břemene a dále Sdružením Valašsko – Horní Vsacko
jako investorem stavby.
Předmětem a obsahem věcného břemene je, že povinný z věcného břemene zřizuje touto
smlouvou oprávněnému z věcného břemene na dobu neurčitou právo zřídit, umístit a provozovat
stezku pro cyklisty a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem
č. 1387-41/2011.
Hlasování – 4 ano.
Rada projednala a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi Povodím Moravy,
jako povinný z věcného břemene a Obci Halenkov – oprávněný z věcného břemene.
Předmětem a obsahem věcného břemene je, že povinný z věcného břemene zřizuje touto smlouvou
oprávněnému z věcného břemene na dobu neurčitou právo zřídit, umístit a provozovat stezku pro
cyklisty a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1368-110/2010.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu 51 456,- Kč + DPH, dle znaleckého posudku
č. 112/2012.
Hlasování – 4 ano.
Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřený mezi Obci Halenkov
a společnosti Forota Group s. r. o., Karolinka, Bařinská 39. Jedná se o úpravu nájmu kolejové
vlečky, včetně příslušenství, po odstranění slepé části vlečky.
Hlasování – 4 ano.
Rada schvaluje Dohodu o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení společnosti
ČEPS, a. s.
Hlasování – 4 ano.
Rada schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitosti části parcely č. st. 980/1 mezi pronajímatelem Obcí
Halenkov 655, IČ: 00303763 a nájemcem Základní škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 535
uzavřenou k realizaci projektu Včetci spolu aj mimo školu.
Předmětem nájmu a účel smlouvy je:
Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem nemovitosti – parcely č. st. 980/1 /zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 22 442 m²/ v k. ú. Halenkov, která je zapsána na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Halenkov, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín.
Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci do nájmu 4 340,05 m² nemovitosti, specifikované
v bodě I. 1.1. této smlouvy, do užívání a to na dobu neurčitou, minimálně však po dobu 5 let
od finančního ukončení realizace projektu Všetci spolu aj mimo školu předkládaného na základě
výzvy k předkládání žádostí o FP v rámci OP Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013.
Pronajatá nemovitost dle bodu 1.1. a 1.2. smlouvy se nájemci přenechává do užívání za účelem
obnovy a užívání atletické dráhy, travnatého a víceúčelového /tenisového/ hřiště na zahradě
základní školy, dle dokumentace zpracované Ing. Jiřím Kolašínem v prosinci 2012.
Hlasování – 4 ano.

Rada schvaluje Smlouvu s firmou Vítkovice HTB a. s., Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava -Vítkovice
na kontrolu a údržbu hasicích přístrojů, včetně hydrantů.
Hlasování – 4 ano.
Rada schvaluje změnu rozpočtu – Mateřská škola Halenkov vrátila nepoužitou část dotace
na projekt Česko-Slovenská cesta za poznáním ve výši 13 000,- Kč. Protože není nutné navyšovat
rozpočet obce, současně se sníží § 3639 o 13 000,- Kč.
Hlasování – 4 ano.
ad 6/
Organizační zajištění Obecního plesu – rada projednala za účasti Mgr. Šulákové a pana Janoty.
Rada bere na vědomí.
Hlasování – 4 ano.
Pan starosta ukončil jednání v 17.30 hodin.

Jaroslav Maňák
místostarosta obce
Zapsala: Vráželová
Halenkov 4. 2. 2013

Ing. Jiří Lušovský
starosta obce

