Usnesení z 18. zasedání Obecního zastupitelstva Halenkov dne 14. 6. 2013

OZ schvaluje:
1.Program 18. zasedání.
2.Návrhovou komisi – JUDr. František Vachala, p. Jan Jakeš.
3.Dle geometrického plánu směnu části pozemku p. č. 25/3 o výměře 27 m² ve vlastnictví obce
Halenkov za cenu 30,- Kč/m², to je celkem 810,- Kč za část pozemku p. č. 123/2 o výměře 23m²
ve vlastnictví pana Rizziho, Halenkov 758. Rozdíl 4 m² uhradí pan Rizzi ve prospěch - obce
Halenkov částkou 30,- Kč/m², to je celkem 120,- Kč. Geometrický plán uhradí obě smluvní
strany na ½. Návrh na vklad do katastru nemovitostí
uhradí smluvní strany na ½.
4. Prodej pozemku p. č. 1126 o výměře 206 m² za cenu 150,- Kč/m²,to je celkem 30 900,- Kč,
Společenství vlastníků domu č. 620. Návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující.
5.Prodej pozemku p. č. 3680/4 o výměře 79 m² za cenu 30,- Kč/m²,to je celkem 2 370,- Kč,
panu Jiřímu Kubošovi, bytem Halenkov 259. Návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí
kupující.
6. Smlouvu o věcném břemenu – vodovod Hluboký a pověřuje starostu obce jejím podepsáním.
7. Účetní závěrku obce Halenkov za rok 2012 /Fin-2-12, Rozvaha, VZZ, Příloha/ bez výhrad ,
Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2012 a Zprávu č. 247/2012/KŘ o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Halenkov za rok 2012, která tvoří přílohu závěrečného účtu bez výhrad.
Na základě tohoto projednání OZ souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2012
a to bez výhrad.
8.Výběrové řízení veřejné zakázky „Zateplení obecních budov“
„Hasičská zbrojnice Halenkov zateplení a výměna oken“.
„Zateplení kulturního domu v Halenkově“.
- Obecní zastupitelstvo v Halenkově na základě ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů rozhodlo o vyloučení uchazeče BS Vsetín,
s. r. o., 4. května 870, 755 01 Vsetín ze zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce
na základě nedoložení písemného vysvětlení nabídky.

- Obecní zastupitelstvo v Halenkově na základě ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů rozhodlo o vyloučení uchazeče Zlínské
stavby, a. s., K Majáku 5001, 761 23 Zlín ze zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce
na základě nedodržení písemného vysvětlení nabídky.
- Obecní zastupitelstvo na základě doporučení hodnotící komise a na základě ustanovení § 81
odst. 1 písm. b/ zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky s nejnižší nabídkovou cenou na veřejnou zakázku
„Zateplení obecních budov“.
1. Hasičská zbrojnice Halenkov zateplení a výměna oken“ nabídku 1. VASTO spol.s r. o.,
Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín.
OZ v Halenkově pověřuje starostu obce ing. Jiřího Lušovského podpisem smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem 1. Vasto spol. s r. o. v souladu s nabídkou uchazeče.
- Obecní zastupitelstvo na základě doporučení hodnotící komise a na základě ustanovení § 81
odst. 1. písm. b/ zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky s nejnižší nabídkovou cenou na veřejnou zakázku
„Zateplení obecních budov“
2.Zateplení kulturního domu v Halenkově“ nabídku TM Stav, spol. s r. o., Jasenice 729,

755 01 Vsetín.
OZ v Halenkově pověřuje starostu obce ing. Jiřího Lušovského podpisem smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem TM Stav, spol. s r. o. v souladu s nabídkou uchazeče.
9.Rozpočtová opatření dle přílohy.
10.Finanční příspěvek Asociaci ve výši 25 tis. Kč – pomoc postiženým povodněmi.
11. Zakoupení Moravské vlajky.
OZ jmenuje:
1. Ověřovatelé zápisu – ing. Pavla Krejčí, Mgr. Marie Romanová.
OZ bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení.
2. Výpověď z nájmu Lidového domu.
3. Informaci – žádost pana Cepka o vyjádření.
4. Informaci – odškodnění za pozemky – paní Šipulová Marta.
5. Informaci o výběrovém řízení na akci „Revitalizace hřbitova II. etapa.

OZ zamítá:
1. Odstranění železniční vlečky.

Jaroslav Maňák
místostarosta obce

Ing. Jiří Lušovský
starosta obce

