Usnesení z 23. zasedání Obecního zastupitelstva Halenkov, dne 21. 5. 2014

OZ schvaluje:
1. Program 23. zasedání.
2. Návrhovou komisi – JUDr. František Vachala, p. Jan Václavík.
3. Závěrečný účet Obce Halenkov za rok 2013, Závěrku Obce Halenkov za rok 2013 a Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Halenkov za rok 2013.
4. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi VaK Vsetín,
a. s. a Obcí Halenkov a pověřuje starostu obce jejím podepsáním.
5. Opravu komunikace v Hlubokém po Holce.
6. Rozpočtová opatření dle přílohy, která je nedílnou součástí zápisu.
7. Udělení Čestné ceny obce Halenkova in memoriam Ing. arch. Jaroslavu Kopeckému.
8. Zařazení správního území obce do území působnosti SCLLD MAS Valašsko – Horní Vsacko
na období 2014 – 2020.
9. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím dle přílohy, která je nedílnou součásti zápisu.
10.Finanční příspěvek na Libušín ve výši 20 000,- Kč.
OZ jmenuje:
1. Ověřovatelé zápisu – Ing. Pavla Krejčí, p. Jan Jakeš.
OZ bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení.
2. Požadavek pana Pavla Kopeckého – rozšíření VO a rozšíření rozhlasu.
3. Plnění rozpočtu za I. čtvrtletí roku 2014.
4. Informace o územním plánu.
5. Informace – Petice občanů ve věci hluku a prašnosti firmy Forest Mass, a. s.
6. Informace – Halenkovské slavnosti.
OZ rozhodlo:
1. Obecní zastupitelstvo Halenkov v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 137/2006 Sb. Rozhodlo
o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení uchazeče OPEN RE – ECO s. r. o., Jiráskova 701,
755 01 Vsetín a TESP Contract, s. r. o. Svárov 338, 755 01 Vsetín.
2. Obecní zastupitelstvo Obce Halenkov na základě hodnocení hodnotící komise v souladu
s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. Rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky
na veřejnou zakázku na stavební práce Silnice II/487 Halenkov – Nový Hrozenkov, Chodník
SO 121, Sjezdy a napojení MK SO 102 takto: Nabídku č. 2 obchodní firmy TM Stav, spol.
s r. o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín a pověřuje starostu obce p. Ing. Jiřího Lušovského podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem TM Stav, spol. s r. o. v souladu s nabídkou uchazeče.

3. Zastupitelstvo Obce Halenkov v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 137/2006 Sb.
Rozhodlo o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení uchazeče SATES Morava spol. s r. o.,
se sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí.
4. Zastupitelstvo Obce Halenkov na základě doporučení hodnotící komise v souladu s ustanovením
§ 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. Rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle
základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny zadané ve zjednodušeném
podlimitním řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Revitalizace návsi v Halenkově
nabídku č. 2 obchodní firmy TM Stav, spol. s r. o. a pověřuje starostu obce pana Ing. Jiřího
Lušovského podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

Jaroslav Maňák
místostarosta obce

Ing. Jiří Lušovský
starosta obc

