Zápis z 28. zasedání Obecního zastupitelstva Halenkov, dne 10. 3. 2010

Přítomni:

Ing. Jiří Lušovský, p. Jaroslav Maňák, ing. Radek Chromčák,
Mgr. Iva Zapalačová, Mgr. Zdeněk Hala, ing. Pavla Krejčí,
ing. Věra Grísová, p. Jan Václavík, p. Pavel Kopecký,
p. Jan Jakeš, p. Josef Maňák, ing. Antonín Janota

Omluveni:
Neomluvena:

ing. Josef Ašer, p. Jindřich Tkadlec
p. Jitka Plátková

Program:

1. Zahájení a schválení programu zasedání.
2. Volba návrhové komise a jmenování ověřovatelů zápisu.
3. Kontrola plnění usnesení OZ.
4. Plnění rozpočtu za rok 2009.
5. Rozpočtová opatření.
6. Dostavba kanalizace a vodovodu.
7. Cyklostezka Bečva.
8. Různé.
9. Návrh na usnesení.
10. Závěr.

ad 1/
Pan starosta zahájil zasedání v 16.00 hodin, konstatuje že OZ bylo řádně svoláno
a materiály rozeslány. K navrženému programu nebyly vzneseny připomínky.
OZ schvaluje program 28. zasedání.
Hlasování – 12 ano.
ad 2/
OZ schvaluje návrhovou komisi – p. Jan Václavík, Mgr. Zdeněk Hala.
Hlasování – 12 ano.
OZ jmenuje ověřovatelé zápisu – ing. Pavla Krejčí, p. Jan Jakeš.
Hlasování – 12 ano.
ad 3/
Kontrola plnění usnesení – provedena z 27. zasedání dle jednotlivých bodů
- Smlouva o dílo na pořízení územního plánu s ing. arch. Ivo Motlem je uzavřena
- rozpočtová opatření – realizována
- rozpočet přijat
- Smlouva na zajištění svozu a likvidace odpadů v obvodu obce Halenkov s TS Vsetín
je podepsána
- Smlouva o půjčce se Státním fondem životního prostředí o dokanalizování obce
ve výši 1,5 mil. Kč je připravena
- předávací protokol MŠ od bývalé ředitelky není ukončen
- zpráva o nápravných opatřeních doporučených krajským auditem bude hotova nejpozději
12.3.2010 a bude předána i OÚ Halenkov, jak informuje bývalá ředitelka p. Plátková
Úkoly vyplývající z usnesení jsou plněny.
OZ bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

Hlasování – 12 ano.
- Pan Pavel Kopecký – kdo se zúčastnil jednání ve věci budování sportoviště a jaké hřiště
budou budována.
Pan starosta odpovídá, že jednání byli přítomni zástupci obce, pan Kalabus a projektantka
paní Semelová.
Jsou navrženy dva tenisové kurty, víceúčelové hřiště, dráha pro bruslaře a výcvikové
středisko pro cykloturistiku.
- Pan Josef Maňák – zda Služby obce Halenkova mají zajištěnou práci pro nově zakoupenou
plošinu.
Pan starosta odpovídá, že hlavně bude používána na ořez stromů, opravu veřejného osvětlení
a pro práce ve výškách.
- Pan Jan Václavík – kdo povoluje kondiční jízdy hasičům – toto je obsahem směrnic.
ad 4/
Plnění rozpočtu za rok 2009.
Rozpočet roku 2009 nebyl překročen, naopak došlo k úsporám. Skutečné příjmy činily
29.126 tis. Kč a výdaje 23.330 tis. Kč.
Úspora činila 5,8 mil. Kč, tyto prostředky jsou určeny na dostavbu kanalizace a vodovodu v obci.
Daňové příjmy se snížily cca o 1 mil. Kč.
Pan starosta otevírá rozpravu
- Ing. Antonín Janota – co je obsahem položky 5512 Požární ochrana – částka byla
určena na projekt přeshraniční spolupráce. Zaplacení nové techniky nebylo realizováno
v roce 2009, ale až v letošním roce. Finanční prostředky jsou účelově vázané.
- Pan Pavel Kopecký – zda mateřská škola má zaplacené všechny dluhy.
Pan starosta odpovídá, že všechny pohledávky jsou zaplaceny. Problém může nastat
u přeshraniční spolupráce, pokud nebyly dané úkoly splněny v roce 2009 a dodržení
nápravných opatření z kontroly z KÚ Zlín. Odpovědnost podepsala paní Plátková.
- Pan Pavel Kopecký má připomínku k položce výběrové řízení /89 tis. Kč/.Tato částka
zahrnuje dvě výběrová řízení a s tím související záležitosti.
Další dotaz p. Kopeckého se týkal vybírání poplatků z ubytování a zda jsou kontrolovány
ubytovací knihy.
- U položky veřejné osvětlení /energie/ je vysoká částka. paní Zbranková odpovídá,
že zahrnuje částku 340 tis. Kč na údržbu.
- Když se projednává plnění rozpočtu proč nejsou přítomni zástupci jednotlivých subjektů
a proč Služby obce Halenkova nepředložily plnění r. 2009.
Pan starosta odpovídá, že po projednání Závěrečného účtu budou zástupci přizváni
a zpráva hospodaření Služeb obce Halenkova bude rovněž předložena.
OZ bere na vědomí plnění rozpočtu za rok 2009.
ad 5/
Rozpočtová opatření r. 2010
Pan starosta hovoří k rozpočtovému opatření a oznamuje, že obec získala neinvestiční
dotaci ve výši 442 tis. Kč.
Z Krajského úřadu Zlín přišla výzva na Podprogram podpory předprojektové přípravy
projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji.
V rámci přijatých rozpočtových opatření pro rok 2010 obecní zastupitelstvo odsouhlasilo
zajištění vlastních zdrojů na spolufinancování předkládaného projektu „Studie využitelnosti
území – revitalizace území bývalého armádního velkoskladu PHM Halenkov“ v rámci
podpory PF 03 – 10 a to ve výši 176 000,- Kč kryté rozpočtem obce roku 2010.

V této výzvě můžeme uplatnit doprůzkum areálu /nutný k získání dotace/ a zpracování
studie využitelnosti území.
Hlasování – 12 ano.
Další záležitostí v rozpočtovém opatření je schválení koupě pozemku od paní Aleny
Václavíkové, Halenkov 562 a to pozemek p. č. 5558 o výměře 528 m2, což souvisí
s výstavbou cyklostezky Bečva.
OZ schvaluje rozpočtová opatření roku 2010.
Hlasování – 12 ano.
ad 6/
Dostavba vodovodu a kanalizace
Investiční akce měla začít již 1. 3. 2010. Z důvodu, že došlo ke změně podmínek příjmů
dotace ze strany životního prostředí se nyní řeší situace provozování kanalizační sítě a vodovodu
kromě čistírny odpadních vod.
Po projednání s VaK a. s. Vsetín a Mikroregionem Vsetínsko má obec souhlas k povolení
provozování nejen nově budované, ale celé kanalizační sítě a vodovodu.
Jednání byl přítomen pan Karola, zástupce životního prostředí Vsetín a objasnil celou
záležitost týkající se stavby.
Po projednání OZ schvaluje prohlášení, které je potřeba doložit na Ministerstvo životního
prostředí v Praze.
Obec Halenkov bude na základě projektu Dostavba kanalizace a vodovodu v obci po dokončení
stavby a provedené kolaudaci samostatně provozovat kanalizaci a vodovod v celé obci.
OZ schvaluje Dodatek č. 3 o nájmu, zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení
mezi obcí Halenkov a Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., do doby kolaudačního rozhodnutí
akce „Dostavba kanalizace a vodovodu v obci Halenkov“.
Hlasování – 12 ano.
OZ souhlasí se změnou začátku a ukončení prací /viz smlouva s firmou Cobbler/.
Práce započnou 1. 4. 2010 a ukončení v říjnu 2010 a pověřuje starostu obce podepsáním
Smlouvy o dílo 2957.
Hlasování – 12 ano.
Na všechny vznesené dotazy pan starosta a pan Karola odpověděli.
ad 7/
Cyklostezka Bečva
Pan starosta informuje o této akci, že práce již započaly koncem minulého roku v okolních
obcích.
V Halenkově probíhají opravy tří lávek přes řeku Bečvu. Dotčené pozemky cyklostezkou
již jsou dořešeny s vlastníky.
Co se týká mostku přes Lušovský potok, zde nastala změna v projektu a tento bude dřevěný.
- Pan Pavel Kopecký – jaké jsou rozpočty na opravy lávek a požaduje položkový rozpočet.
OZ schvaluje, aby na příští zasedání byl přizván projektant ing. Chytil.
Hlasování – 12 ano.
ad 8/
Různé
Na základě doporučení rady OZ schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou
dopravou.
Hlasování – 12 ano.

Zastupitelstvo obce Halenkov
1. ruší
usnesení zastupitelstva obce Halenkov z 25. zasedání Obecního zastupitelstva Halenkov
ze dne 27. 2. 2006, v bodě 4, kterým schválilo dle ust. § 12 písm. a/, zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů,
pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Halenkov navrhovatele:
- Karkoszková Věra, Halenkov 10E – změna využití území na plochu sportovní /sjezdovka,
vlek/ včetně koncepčního řešení technické a dopravní infrastruktury.
2. ruší
usnesení zastupitelstva obce Halenkov z 3. zasedání Obecního zastupitelstva Halenkov
ze dne 20. 1. 2006, v bodě 5 v části, kterou schválilo podle § 84 odst. 2 písm. b/ zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů a podle § 20 odst.
7 a § 31 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/,
ve znění pozdějších předpisů, zadání pro zpracování konceptu řešení změny č. 14 A
/lokalita K/.
Hlasování – 12 ano
Obecní zastupitelstvo pověřuje ing. Jiřího Lušovského, starostu obce k účasti na řádné
valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., která se koná 3. 6. 2010.
V případě nepřítomnosti pověřuje pana Jaroslava Maňáka, místostarostu obce.
Hlasování – 12 ano.
OZ vyhlašuje záměr prodeje p. č. 327/3 o výměře 272 m2 v k. ú. Halenkov.
Hlasování – 12 ano.
OZ vyhlašuje záměr prodeje st. p. č. 1125, o výměře 206 m2 v k. ú. Halenkov.
Hlasování – 12 ano.
OZ vyhlašuje záměr prodeje budovy bývalé mlékárny, včetně pozemku pod budovou.
Hlasování – 11 ano, ing. Antonín Janota se zdržel hlasování.
OZ vyhlašuje záměr směny parcel – část p. č. PK 5558 po odměření za p. č. PK 5556,
k. ú. Halenkov.
Hlasování – 12 ano.
OZ projednalo návrh p. Václavíkové, p. Pecárové a p. Václavíka jako vlastníků p. č.
11/12 a 9/4 na směnu pozemků s obcí Halenkov.
Výše uvedení vlastníci navrhují směnit p. č. 11/12 a část p. č. 9/4 po odměření za část
p. č. 9/3 ve vlastnictví obce.
Po projednání OZ zamítá.
Hlasování – 10 ano, p. Jaroslav Maňák a p. Pavel Kopecký se zdrželi hlasování.
OZ projednalo a schvaluje koupi pozemku p. č. PK 5558 v k. ú a obci Halenkov
od paní Aleny Václavíkové, Halenkov 562 za cenu 10.000,- Kč.
Hlasování – 12 ano.

Zasedání se zúčastnil pan ing. Didek, majitel penzionu Fortuna a přednesl svůj záměr
o prodeji penzionu.
K dispozici by bylo šest bytů a dva byty podkrovní.
Bylo by vhodné prověřit zájem občanů o koupi bytů.
OZ bere všechny informace na vědomí – 12 ano.
Mgr. Marcela Šuláková přednesla zastupitelům návrh programu halenkovských slavností
na letošní rok.
OZ bere na vědomí – 12 ano.
OZ schvaluje, že díl nově označený jako p. č. 103/32 o výměře 582 m2 , ostatní plocha,
k. ú. Halenkov, bude kupujícím – Forota Group, s. r. o., Bařinská 39, 756 05 Karolinka
zaplacen ve výši 1,- Kč.
Hlasování – 12 ano.

Pan starosta ukončil zasedání v 19.30 hodin.

Jaroslav Maňák
místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jiří Lušovský
starosta obce

