Zápis z 16. zasedání Obecního zastupitelstva Halenkov, dne 20. 2. 2013

Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

Program:

Ing. Jiří Lušovský, p. Jaroslav Maňák, ing. Josef Ašer, ing. Pavla Krejčí,
ing. Věra Grísová, p. Petr Janota, p. Jan Václavík, p. Josef Šulák ,
p. Pavel Kopecký, JUDr. František Vachala, ing. Radek Chromčák,
Mgr. Jana Podešvová,
Mgr. Iva Zapalačová, Mgr. Marie Romanová, p. Jan Jakeš
Mgr. Soňa Růžičková, p. Iva Bátlová, p. Anna Janotová, Mgr. Marcela Šuláková,
p. Radek Ondryáš, p. Jaroslav Kořenek
1. Zahájení a schválení programu zasedání.
2. Volba návrhové komise a jmenování ověřovatelů zápisu.
3. Kontrola plnění usnesení OZ.
4. Plnění rozpočtu za rok 2012.
5. Rozpočet obce na rok 2013.
6. Majetko-právní záležitosti.
7. Různé.
8. Návrh na usnesení.
9. Závěr.

ad 1/
Pan starosta zahájil zasedání v 16.00 hodin a přednesl navržený program a konstatuje, že OZ
bylo řádně svoláno a zveřejněno, včetně návrhu rozpočtu.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Zatím se nedostavil ing. Josef Ašer.
OZ schvaluje program 16. zasedání.
Hlasování – 11.
ad 2/
OZ schvaluje návrhovou komisi ve složení – p. Jan Václavík, JUDr. František Vachala.
Hlasování – 11 ano.
OZ jmenuje ověřovatelé zápisu ve složení - Mgr. Jana Podešvová, ing. Pavla Krejčí.
Hlasování - 11 ano.
ad 3/
Kontrola plnění usnesení
Provedena kontrola plnění dle jednotlivých bodů, dané usnesením z 15. zasedání OZ.
Úkoly jsou splněny. Zůstala otevřená záležitost týkající se vstupu obce do Svazu měst a obcí.
Dále pan starosta přítomné seznámil s úkoly vyplývajících ze zasedání rady a to 49. - 53.
Svaz měst a obcí – pan Petr Janota hovoří o podmínkách pro vstup do svazu. Toto by obnášelo
roční poplatek cca 6 tis. Kč + ostatní náklady, což by činilo cca 10 tis. Kč.
Obec by měla možnost získat program ASPI a další výhody.
Ing. Radek Chromčák se táže – zda obec má již tento program. Pan starosta odpovídá, že tento
program obec nevlastní.
Pan starosta nechává hlasovat, kdo ze zastupitelů je pro vstup obce do Svazu měst a obcí.
Hlasování – 8 ano, nesouhlasí – p. Josef Šulák a p. Jan Václavík, zdržel se hlasování p. Pavel Kopecký.

Dostavil se ing. Josef Ašer.
Hlasuje se o kontrole plnění usnesení.
OZ bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování – 11 ano, p. Pavel Kopecký se zdržel hlasování.
ad 4/
Plnění rozpočtu za rok 2012
Zastupitelé obdrželi v materiálech podrobné plnění rozpočtu za rok 2012, včetně komentáře.
Pan starosta konstatuje, že plnění bylo velmi příznivé. Příjmová část byla plněna na 99,42 %,
výdaje byly plněny na 94,93 %.
Rozdíl mezi příjmy 34 670,- Kč a výdaji 33 101,- Kč, zůstatek na účtu 1 569 tis. Kč.
Plnění je vyvážené.
Rovněž i plnění jednotlivých subjektů za rok 2012 je pozitivní a bylo naplněno.
Pan starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu.
Pan Pavel Kopecký – žádné rozpočty ke stavbám neviděli zastupitelé. Trvá na tom, aby toto všechno
bylo projednáváno předem.
Pan starosta odpovídá, že projekty a rozpočty byly vždy k dispozici a každý ze zastupitelů měl
možnost nahlédnout do těchto materiálů, popřípadě se zeptat.Všechny investiční akce jsou schvalovány
zastupitelstvem a jsou předmětem rozpočtu.
 hovoří p. Kopecký o výstavbě sportoviště – projekt byl nadhodnocen o 100 %
Pan starosta odpovídá, že rozpočet byl zpracován projekční kanceláří dle tabulkových cen a celková
výše rozpočtu činila 12 860 tis. Kč.
Výběrovým řízením byla vybrána společnost TM stav Vsetín, která nabídla nejnižší cenu 9 100 tis. Kč
a za tuto bylo dílo zhotoveno.
 další připomínka k veřejnému osvětlení – když se rozpočítájí náklady, měsíčně činí 30 tis.Kč
 zda je již plošina zaplacená – JUDr. Vachala odpovídá, že se bude platit do roku 2015
Ing. Radek Chromčák – zda je u VO spočítána úspora, když se mění výbojky. Ano, toto je
o polovinu levnější.
Bude provedena celková analýza, která bude k dispozici.
OZ bere na vědomí plnění rozpočtu obce za rok 2012.
Hlasování – 12 ano.
ad 5/
Rozpočet obce na rok 2013 – rovněž tento zastupitelé obdrželi v materiálech.
Návrh je podrobně zpracován dle příjmové i výdajové části, včetně komentáře.
Rozpočet je zpracován na základě skutečnosti roku 2012 a reálných odhadů příjmů finančních
prostředků jak daňových tak nedaňových příjmů a projednaných rozpočtů v radě, za přítomnosti
členů finančního výboru a jednotlivých organizačních celků obce.
V investičních částech rozpočtu je kalkulováno v návrhu rozpočtu jen s investičními akcemi, na něž
máme uznanou dotaci a dokončení rekonstrukce hřbitova.
Další výdaje na opravy a rekonstrukce jsou sestaveny na základě požadavků a potřeb občanů i dalších
společných záměrů.
U návrhu rozpočtu je přiloženo stanovisko finančního výboru.
Pan starosta udělil slovo paní ředitelce Základní školy Halenkov. Paní ředitelka hovoří o projektu,
Všetci spolu aj mimo školu, který byl zařazen jako poslední výzva přeshraniční spolupráce.
Jedná se o projekt hřiště u základní školy.
Pokud bude projekt akceptován, měl by být realizován od 1. 7. 2013.
Ing. Radek Chromčák se táže, jaká je udržitelnost – tato je na pět let.
OZ schvaluje financování projektu ve výši 10 % z celkových oprávněných výdajů naj projekt tj. ve výši
19 507,80 EUR /490 426,10 Kč/.

Partneři projektu Všetci spolu aj mimo školu:
ZŠ Halenkov, okres Vsetín – vedoucí partner, ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka /Dolný Hríčov, SR/ - hlavní
přeshraniční partner.
Hlasování – 12 ano.
Pan Jan Václavík – dotaz k opravě mostku. Pan místostarosta odpovídá, že některé byly již opraveny.
Pan Petr Špalek – zda všechny mostky jsou ve vlastnictví obce. Všechny nejsou.
Pan Pavel Kopecký – všechny mostky musí mít statický propočet.
Pan místostarosta odpovídá, že se může do této záležitosti investovat, ale jen do mostků, které jsou
ve vlastnictví obce.
Pan starosta hovoří, že v návrhu rozpočtu je položka na nákup nového osobního automobili pro obec.
Bude nutno použít finanční prostředky na dofinancování kupní ceny z prodeje stávajícího osobního
automobilu Roomster.
OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2013 dle přílohy, která je nedílnou součásti tohoto zápisu.
Hlasování – 11 ano, proti je pan Pavel Kopecký.
ad 6/
Majetko-právní záležitosti
OZ projednalo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést
stavbu na nadzemní přípojku elektrického vedení mezi obcí Halenkov a ČEZ Distribucí a. s.
Jedná se o přípojku NN pro pana Chovanečka v Halenkově na p. č. 4091/1 v Lušové, přes část
pozemku p. č. 6146/20 v majetku obce.
OZ schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IP-12-8013729 mezi Obcí
Halenkov a ČEZ Distribuce a. s. a právo provést stavbu přípojky NN.
Hlasování – 12 ano.
OZ projednalo návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu
na zemní přípojku el. Vedení mezi obcí Halenkov a ČEZ Distribuce a. s. Jedná se o přípojku pana
Jaroslava Závrského, Halenkov 798.
OZ schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IP-12-8013780
mezi Obcí Halenkov a ČEZ Distribuce a. s. a právo provést stavbu přípojky NN.
Hlasování – 12 ano.
Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 116/29 o výměře 1262 m² v k. ú. a obci
Halenkov paní Pavle Bugalové, Huslenky 62 za cenu 320,- Kč/m².
Kupní cenu uhradí kupující na účet Obce Halenkov do patnácti dnů od schválení prodeje OZ Halenkov.
Potom bude kupní smlouva podána na vklad do KN. Náklady na vklad uhradí Obec Halenkov.
Hlasování – 12 ano.
ad 7/
Zastupitelstvo obce Halenkov schvaluje smouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZVSM/OVS/
164/2013-OVSM mezi stranami: Česká republika -Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 a Obcí Halenkov se sídlem č. p. 655, 756 03
Halenkov, včetně zavazujících a omezujících podmínek uvedených v čl. III této smlouvy.
Hlasování – 12 ano.
OZ jmenuje člena finančního výboru pana Josefa Šuláka, Halenkov 246, z důvodu odstoupení
ing. Michala Plátka z funkce zastupitele obce.
Hlasování – 12 ano.

Pan starosta podává informaci o opravě silonice II/487 od Mateřské školy Halenkov, po katastr
Nového Hrozenkova. Ředitelství silnic Zlínského kraje toto má v plánu příští rok.
Další informace se týkala Obecního plesu.
Pan Pavel Kopecký navrhuje, aby se prověřilo vytápění v Lidovém domě.
Pan Petr Janota – navrhuje, aby byla provedena regulace osvětlení v sále Lidového domu.

Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč pro Město Frenštá pod
Radhoštěm, na základě tragické události – výbuchu plynu a zničení panelového domu.
Tato podpora je adresována rodinám obětí tragédie.
Hlasování – 12 ano.

Pan starosta ukončil jednání v 18.40 hodin.

Jaroslav Maňák
místostarosta obce

Halenkov 25. 2. 2013
Zapsala: Vráželová Anna

Ing. Jiří Lušovský
starosta obce

