Zápis z 31. zasedání Obecního zastupitelstva Halenkov dne 28. 6. 2010

Přítomni:

Ing. Jiří Lušovský, p. Jaroslav Maňák, ing. Antonín Janota, p. Jan Jakeš,
p. Pavel Kopecký, Mgr. Zdeněk Hala, p. Josef Maňák, Mgr. Iva Zapalačová,
ing. Pavla Krejčí, ing. Věra Grísová
Omluveni:
p. Jindřich Tkadlec, ing. Josef Ašer, p. Jan Václavík, ing. Radek Chromčák
Neomluvena: p. Jitka Plátková

Program:

1. Zahájení, program zasedání.
2. Volba návrhové komise a jmenování ověřovatelů zápisu.
3. Kontrola plnění usnesení OZ.
4. Projednání smlouvy o dotaci na „Dostavba kanalizace a vodovodu v obci
Halenkov“ – včetně zástavní smlouvy.
5. Různé.
6. Návrh na usnesení.
7. Závěr.

ad 1/
Pan starosta zahájil zasedání v 16.00. K navrženému programu nebyly žádné připomínky.
OZ schvaluje program 31. zasedání.
Hlasování – 10 ano.
ad 2/
OZ schvaluje návrhovou komisi – ing. Antonín Janota, p. Josef Maňák.
Hlasování – 10 ano.
OZ jmenuje ověřovatelé zápisu – ing. Pavla Krejčí, p. Jan Jakeš.
Hlasování – 10 ano.
ad 3/
Provedena kontrola plnění usnesení z posledního zasedání OZ dle jednotlivých bodů, dané
usnesením.
- závěrečný účet schválen r. 2009
MŠ – nyní se dokončují veškeré práce na r. 2009 včetně vyčíslení škod nedodržením
rozpočtové kázně a neuznatelných nákladů v přeshraniční spolupráci
- záměr prodeje domu č. 422, objekty technické vybavenosti a pozemky – zveřejněno
- výběr společnosti DHV CR s. r. o. Praha – Karlín – doprůzkum v AV proveden,
1. 7. 2010 bude vyhodnocení a návrhy využitelnosti území, což bude projednáno na dalším
OZ
OZ bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování – 10 ano.

ad 4/
Zastupitelstvo Obce Halenkov schvaluje uzavření „Smlouvy č. 08016851 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR“ mezi Obcí Halenkov a Státním fondem
životního prostředí.
Hlasování – 10 ano.
Zastupitelstvo Obce Halenkov schvaluje zástavní smlouvu č. 08016851 – Z mezi Obcí
Halenkov a Státním fondem životního prostředí ČR.
Hlasování – 10 ano.
ad 5/
OZ schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory č. D/1513/2010/ŘDP uzavřená mezi Zlínským
krajem a Obcí Halenkov a pověřuje starostu obce jejím podepsáním.
Předmětem dotace je poskytnutí podpory ve výši 697 tis. Kč na realizaci projektu „Studie
využitelnosti území – revitalizace území bývalého armádního velkoskladu PHM Halenkov.
Hlasování – 10 ano.
OZ schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
č. D/1324/2010/KH a pověřuje starostu obce jejím podepsáním.
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu ZK ve výši
150 tis. Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH.
Hlasování – 10 ano.
Zasedání byla přítomna ředitelka ZŠ paní Mgr. Růžičková a podává informace k řešení
a možnostech financování elektroinstalace v ZŠ.
Je zpracován projekt na pavilon A. Kryto bude částečně rozpočtem r. 2010 a zbytek
rozpočtem r. 2011 bez nároku na jeho zvýšení. Cenová nabídka činí 774 tis. Kč, vč. DPH.
OZ bere informaci na vědomí.
Hlasování – 10 ano.
OZ se zabývalo otázkou prodloužení vodovodu v údolí Lušová. Rovněž byli zastupitelé
seznámeni s rozpočtem na tuto investiční akci. Po projednání OZ schvaluje, aby prodloužení
vodovodu v Lušové bylo realizováno do 50 m.
Hlasování – 10 ano.
Pan Pavel Kopecký navrhuje, aby byla provedena celá trasa vodovodu v údolí Lušová.
OZ byla předložena Smlouva o budoucí Kupní smlouvě – Obec Halenkov a Holzprodukt
Januš, s. r. o. Jedná se o pozemky u této firmy.
OZ schvaluje, aby byl zveřejněn záměr prodeje pozemků p. č. 103/25 a 103/26.
Hlasování – 10 ano.
OZ vyhlašuje záměr prodeje těchto nemovitostí:
p. č. st. 42, p. č. st. 46/2, p. č. st. 46/3, p. č. st. 36, p. č. st. 33/1, p. č. 340/1, p. č. 344/4
a p. č. 339/2 všechny v k. ú. i obci Halenkov.
Hlasování – 9 ano, p. Pavel Kopecký se zdržel hlasování.

OZ schvaluje odkup pozemků dle GP č. 1314-108/2009 vypracovaný ing. Petrem Adamíkem
pro obec Halenkov, za cenu 30,- Kč/m2.
od p. Kořenka, Halenkov 720
díl „e“ - 255 m2
díl „f“ - 113 m2
od p. Makyče, Halenkov 132
díl „h“
- 8 m2
od p. Kovaříka, Halenkov 130
díl „c“
- 55 m2
od p. Maňáka, Halenkov 673
díl „g“
- 138 m2
díl „d“ - 56 m2
Hlasování – 10 ano.
OZ byla předložena žádost Místní skupiny Valašsko – Horní Vsacko, o. s. o poskytnutí
bezúročné půjčky pro zajištění její činnosti a to ve výši 73.736,- Kč. Půjčka je náhradou
za placení členských příspěvků na jednoho obyvatele. Dříve částka činila 7,- Kč na jednoho
obyvatele, nyní 1,- Kč.
OZ zamítá – 10 ano.
OZ pověřuje starostu obce jednáním v této záležitosti a bude předloženo na dalším OZ.
Firma Omnipol Praha nabízí automatizované radarové systémy s tří měsíční zkušební
dobou /zdarma/.
Jedná se o úsekové měření rychlosti za spolupráce Městské policie Vsetín. Vybrané pokuty
by byly příjmem obce, po úhradě nákladů Městské policii Vsetín.
OZ schvaluje realizovat zkušební provoz tohoto zařízení v naší obci.
Hlasování – 10 ano.
- Pan Pavel Kopecký má připomínku k prodeji domu Halenkov 422 co se týká provize
realitní kanceláři.
- Pan starosta odpovídá, že výše provize musí být snížena a že je radou pověřen jednáním
v této záležitosti.

Pan starosta ukončil jednání v 18.00 hodin.

Jaroslav Maňák
místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jiří Lušovský
starosta obce

