Zápis ze 67. zasedání Rady obce Halenkov dne 2. 10. 2013
Přítomni:

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

Program:

1. Zahájení, program.
2. Kontrola plnění usnesení.
3. Smlouva č. 12115323 ze SFŽP ČR.
4. Žádosti.
5. Různé.

ad 1/
Pan starosta zahájil zasedání a seznámil přítomné s programem. Nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Rada schvaluje program 67. zasedání.
Hlasování – 5 ano.
ad 2/
Kontrola plnění usnesení provedena dle jednotlivých bodů vyplývajících ze 66. zasedání rady.
Co se týká oprav parket broušení a nátěr v Lidovém domě byla vybrána firma Lukáš Koňařík,
Halenkov 680.
Předložil cenovou nabídku ve výši 134 500,- Kč.
Rada schvaluje nejvýhodnější nabídku na opravu parket v LD – firmu Lukáš Koňařík,
Halenkov 680.
Hlasování – 5 ano.
Ostatní úkoly jsou splněny.
Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování – 5 ano.
ad 3/
Radě byla předložena smlouva od Státního fondu životního prostředí ČR. Předmět a účel smlouvy
je podpora, která je poskytována v rámci Operačního programu Životního prostředí.
Smlouva se týká Zateplení kulturního domu v Halenkově.
Rada schvaluje Smlouvu č. 12115323 ze dne 23. 9. 2013 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí a pověřuje
starostu obce Ing. Jiřího Lušovského k podpisu smlouvy.
Hlasování – 5 ano.

ad 4/
Žádosti
Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v Halenkově žádá o poskytnutí
finančního příspěvku na činnost. Organizace pořádá zájezd a posezení.
Svazu se poskytuje finanční příspěvek na činnost. Na tuto akci nelze poskytnout finance.
Rada zamítá poskytnutí finančního příspěvku za účelem pořádání zájezdu ZO Svazu
postižených civilizačními chorobami v Halenkově.
Hlasování – 5 zamítá.
Občanské sdružení Federace rodičů a přátel sluchově postižených žádá o finanční příspěvek ve výši
6 500,- Kč, který bude využit k proplácení nákladů potřebných k zajištění služeb.
Z důvodu, že se rozhodlo o přidělování finančních prostředků pouze pro místní organizace a ještě
z nedostatku finančních prostředků se žádost zamítá.
Rada zamítá pro Občanské sdružení Federace rodičů a přátel sluchově postižených
finanční příspěvek.
Hlasování – 5 ano.
ad 5/
Prostory nádstavby Základní školy Halenkov jsou již léta nevyužita a mohla by sloužit
k efektivnímu účelu.
Rada schvaluje, aby byla vypracována studie využití nádstavby ZŠ firmou UPOSS spol.
s r. o. Luhačovice.
Po projednání studie v OZ bude vyhlášeno řízení na zpracování projektu.
Hlasování – 5 ano.
Rada byla informována, že byl již vydán kolaudační souhlas na místní komunikaci Kuželky.
Je zkolaudována komunikace okolo rodinných domů.
Rada bere na vědomí informace.
Hlasování – 5 ano.
Další informace se týkala opravy místní komunikace na Kopec, jak probíhají práce a že se hlásí
majitelé Václavíkovi, Halenkov 593 o náhradu škody za údajně poškozené stromy /olámané větve
a obnažené kořeny/.Pan místostarosta je vyzval, ať podají nabídku prodeje pozemku pro obec.
Rada bere na vědomí.
Hlasování – 5 ano.
Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje číslo: D/1482/2013/KH.
Ve smlouvě se poskytovatel /Zlínský kraj/ zavazuje poskytnutí příjemci z rozpočtu ZK částku
24 000,- Kč na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů příjemce a pověřuje
starostu obce Ing. Jiřího Lušovského jejím podepsáním.
Hlasování – 5 ano.

Jaroslav Maňák
místostarosta obce
V Halenkově 2. 10. 2013

Ing. Jiří Lušovský
starosta obce

Zapsala: Anna Vráželová

