Zápis z 19. zasedání Obecního zastupitelstva Halenkov, dne 11. 9. 2013
Přítomni:

Ing. Jiří Lušovský, p. Jaroslav Maňák, Ing. Josef Ašer, ing. Věra Grísová,
p. Pavel Kopecký, p. Jan Václavík, p. Petr Janota, Mgr. Jana Podešvová,
JUDr. František Vachala, p. Josef Šulák, Mgr. Marie Romanová

Omluveni:

Ing. Pavla Krejčí, Mgr. Iva Zapalačová, p. Jan Jakeš, Ing. Radek Chromčák

Program:

1. Zahájení a schválení programu zasedání.
2. Volba návrhové komise a jmenování ověřovatelů zápisu.
3. Kontrola plnění usnesení OZ.
4. Plnění rozpočtu za 1. až 6. měsíc 2013.
5. Majetko-právní záležitosti.
6. Investiční akce.
7. Rozpočtová opatření.
8. Různé.
9. Návrh na usnesení.
10. Závěr

ad 1/
Pan starosta zahájil zasedání v 16.00 hodin, které bylo řádně svoláno a zveřejněno. Materiály
zastupitelé obdrželi v daném termínu.
Nebyly vzneseny žádné připomínky k navrženému programu.
OZ schvaluje program 19. zasedání.
Hlasování - 11 ano.
ad 2/
OZ schvaluje návrhovou komisi - JUDr. František Vachala, p. Jan Václavík.
Hlasování – 11 ano.
OZ jmenuje ověřovatelé zápisu – Mgr. Jana Podešvová, p. Petr Janota.
Hlasování – 11 ano.
ad 3/
Kontrola plnění usnesení provedena dle jednotlivých bodů vyplývajících z usnesení. Dané úkoly jsou
splněny. Jenom co týká směny pozemků s panem Rizzim, jedná se o chodník. Toto nebylo uskutečněno
z důvodu zástavního práva.
Pan starosta seznámil přítomné s plněním usnesení dané radou a to ze zasedání 60. - 65.
Otevřena rozprava.
- Pan Pavel Kopecký připomíná, že již v červnu upozornil na špatné opravy místních komunikací.
- Mgr. Jana Podešvová – má dotaz, kdo opraví komunikaci u řadových bytovek v Lušové, která je
zničena nájezdem kamiónu pro firmu Toptex. Bude osloven majitel firmy a bude se jednat v této věci.
Oprava bude zahrnuta do rozpočtu obce pro příští rok.
Další připomínky se týkaly cyklostezek, chování cyklistů. Byly návrhy na umístění upozornění na těchto
komunikacích.

OZ pověřuje starostu obce, aby projednal na zasedání Sdružení Valašsko – Horní Vsacko, co by bylo
vhodné učinit k nápravě a bezpečnosti.
Hlasování – 11 ano.
OZ bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování – 11 ano.
ad 4/
Plnění rozpočtu za 1. až 6. měsíc 2013.
Plnění rozpočtu za toto období je velmi příznivé i pokud se týká plnění za 1. - 8. měsíc.
Příjmy jsou plněny na 61,9 %, výdaje činí 42,3%.
Otevřena rozprava.
Pan Pavel Kopecký – vždy požadoval, aby plnění rozpočtu bylo po skončení čtvrtletí. Další dotaz
se týkal zateplení Kulturního domu, zda firma již fakturovala práce. Zatím se nefakturovalo.
Pan starosta odpovídá, co se týká rozpočtu, že kontrola plnění za 1. až 6. měsíc roku bylo projednáno
radou dne 31. 7. 2013, tedy v nejbližším termínu. Tabulky včetně komentáře byly zaslány všem
zastupitelům. Do dnešního dne nebyly vzneseny žádné připomínky.
Likvidace vlečky – zda je již ukončeno a zaplaceno. Ano, je již všechno doplaceno.
Pan Kopecký hovoří o akci, že je špatně provedena. JUDr. Vachala odpovídá, že péče o trávník bude
trvlalá a sběr kamení bude probíhat ještě celý rok 2014 a to v souvislosti s kvalitou navezené zeminy.
Pan starosta sděluje, že byla uzavřena smlouva mezi provádějící firmou a firmou Služby obce Halenkov,
s. r. o. Pan Kopecký požaduje stanovit termín, kdy budou ukončeny práce.
OZ bere na vědomí plnění rozpočtu za 1. - 6. měsíc roku 2013 dle přílohy, která je nedílnou
součástí usnesení.
Hlasování – 11 ano.
ad 5/
Majetko-právní záležitosti.
Pan Ing. Milan Polizer podal žádost o směnu části pozemků p. č. 62 a 63 v jeho vlastnictví, za část
pozemku p. č. st. 980/1 ve vlastnictví obce Halenkov, všechny tři parcely jsou v k. ú. i obci Halenkov.
OZ Halenkov schvaluje vyhlášení záměru směny části pozemku p. č. st. 980/1 v k. ú. i obci
Halenkov.
Hlasování – 11 ano.
Pan Jaroslav Kocurek Halenkov 656 oznámil obci odstoupení od smlouvy pronájmu pozemku
p. č. 31/1 v majetku obce Halenkov. Pan Kocurek nabízí obci odprodej budovy prodejny za cenu
50 000,- Kč.
Rada toto již projednala na svém 62. zasedání s tím, že akceptuje ukončení nájemní smlouvy a návrh
na odkoupení prodejny doporučuje OZ k projednání.
OZ Halenkov zamítá odkoupení budovy prodejny od pana Jaroslava Kocurka, bytem
Halenkov 656.
Hlasování – 9 ano, p. Pavel Kopecký a p. Jan Václavík se zdrželi hlasování.
Paní Jokešová, Halenkov 6 podala žádost o majetkoprávní vyrovnání pozemků v lokalitě Kopec ze
strany Břežité, vzhledem k nesrovnalostem s mapou KN a skutečností.
Rada toto již projednala na svém 65. zasedání a doporučila vyhlásit záměr směny části pozemku p. č.
6109/1 v k. ú. a obci Halenkov v majetku obce.
OZ schvaluje vyhlášení záměru směny části pozemku p. č. 6109/1 v majetku obce v k. ú. a obci
Halenkov.
Hlasování – 11 ano.

ad 6/
Investiční akce
Pan starosta a pan místostarosta podává informace o o probíhajících investičních akcích.
Revitalizace hřbitova – pan starosta hovoří o prodloužení vodovodní přípojky a prodloužení chodníku,
směrem k WC. Do konce tohoto týdne budou práce ukončeny.
Lidový dům – oprava střechy, která byla poškozena dne 5. 8. 2013 vlivem silného větru a bouřky.
Událost byla řešena s pojišťovnou a bylo získáno 474 tis. Kč. Oprava nové střechy představuje částku
840 tis. Kč kompletně i s povrchovou úpravou.
Rovněž probíhá zateplení kulturního domu.
Pan Kopecký Pavel se táže, kdy bude vše dokončeno, pan starosta odpovídá – do 18. 10. 2013
by byly práce ukončeny.
Pan Petr Janota navrhuje, aby do rozpočtu byla zahrnuta částka týkající se osvětlení sálu LD, dále by byl
řešen interiér – broušení a nátěr podlahy sálu a jeviště.
Toto bude předmětem jednání rozpočtových opatření v dalším bodě.
Rovněž na hasičské zbrojnici se pracuje na zateplení. Toto bude dokončeno do 15. 11. 2013. Je nutná
výměna plechové střechy falcované. Rozpočtové náklady jsou 168 tis. Kč bez DPH.
Revitalizace návsi – na příští rok je připraveno propojení chodníků, vybudování parkoviště.
Na tuto akci bylo získáno 85 % dotace.
OZ bere na vědomí informace o realizovaných a připravovaných investičních akcích.
Hlasování – 11 ano.
ad 7/
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření vycházejí z projednaných bodů programu zastupitelstva. Rozhodující položkou
je oprava střechy Lidového domu a dále pak odkoupení části vybavení LD – židle, vybavení kuchyně
a částečná rekonstrukce kanceláře OÚ. Významnou položkou úpravy rozpočtu je oprava komunikace
Kopec. OZ rovněž odsouhlasilo výdaje ve výši 400 tis. Kč na vnitřní úpravy LD /parkety, osvětlení /,
které jsou kryty stávajícím rozpočtem, tak jako úpravy komínu ve výši 50 tis. Kč.
OZ odsouhlasilo mimo rámec zateplení hasičské zbrojnice opravu /výměnu/ části plechové střechy
ve výši 168 tis. Kč bez DPH, která je kryta stávajícím rozpočtem.
JUDr. Vachala hovoří o záležitosti týkajících se hygienických předpisů, konkrétně pronajaté budovy
od obce pro Služby obce Halenkov, s. r. o. Nedostatky musí být odstraněny do 31. 10. 2013.
Rovněž toto bude předmětem rozpočtových změn ve výši 100 tis. Kč.
OZ schvaluje rozpočtová opatření, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Hlasování – 10 ano, p. Pavel Kopecký se zdržel hlasování.
ad 8/
Různé
Rada na svém 65. zasedání doporučila OZ projednat Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou
linkovou dopravou.
Smluvní strany jsou: Zlínský kraj a Obec Halenkov. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního
příspěvku poskytovatelem za účelem zajištění dopravní obslužnosti
Od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 by výše příspěvku činila 85,- Kč na jednoho obyvatele.
Od 1. 1. 2015 výše příspěvku je stanovena 100,- Kč na jednoho obyvatele.
OZ schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí finačního příspěvku za účelem zajištění dopravní
obslužnosti na území ZK veřejnou autobusovou linkovou dopravou pouze pro rok 2014.
Hlasování – 11 ano.

Firma ARPEX Morava, která zastupuje ČEZ Distribuci zaslala návrh smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu na zřízení zemního kabelového vedení elektrické
energie částečně na pozemku p. č. 6280 v majetku obce, pro budoucí RD p. Miklánka, na pozemcích
3644/18 a 3644/19 v Dinotici.
OZ schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV -12 – 8008652
mezi Obcí Halenkov a ČEZ Distribuce a. s.
Hlasování – 11 ano.
Ředitelství silnic Zlínského kraje předložilo návrh smlouvy o právu provést stavbu na části
dotčeného pozemku p. č. 6165/25 v majetku obce Halenkov pro stavbu Silnice II/487 Halenkov – Nový
Hrozenkov. Rada tuto záležitost projednala již na svém 61. zasedání a doporučila ke schválení OZ.
OZ schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Halenkov a Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje.
Hlasování – 11 ano.
Pan starosta a pan místostarosta podávají informace týkající se opravy místní komunikace v Hlubokém.
Oprava MK bude provedena dle projektu.
OZ bere na vědomí informace.
Hlasování – 11 ano.
Pan starosta ukončil jednání v 19.00 hodin.

Jaroslav Maňák
místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jiří Lušovský
starosta obce

