Zápis ze 17. zasedání Obecního zastupitelstva Halenkov, dne 15. 5. 2013
Přítomni:

Ing. Jiří Lušovský, p. Jaroslav Maňák, ing. Josef Ašer, ing. Pavla Krejčí, ing. Věra
Grísová, Mgr. Marie Romanová, p. Jan Václavík, p. Pavel Kopecký,p. Josef Šulák,
JUDr. František Vachala, Ing. Radek Chromčák, p. Jan Jakeš, Mgr. Jana Podešvová,.
Mgr. Iva Zapalačová,

Omluven:

p. Petr Janota

Program:

1. Zahájení a schválení programu zasedání.
2. Volba návrhové komise a jmenování ověřovatelů zápisu.
3. Kontrola plnění usnesení OZ.
4. Plnění rozpočtu za I. čtvrtletí roku 2013.
5. Majetko-právní záležitosti.
6. Rozpočtová opatření.
7. Obecně závazná vyhláška o udělování čestného občanství,
udělení čestné ceny obce a čestného uznání.
8. Různé.
9. Závěr.

ad 1/
Pan starosta přivítal všechny přítomné a zasedání zahájil v 16.00 hod. Zasedání bylo řádně svoláno
a zveřejněno. Materiály byly rozvezeny s pozvánkou v daném termínu.
Pan starosta nechal hlasovat o navrženém programu. Nebyly vzneseny žádné připomínky, ani
pozměňující návrhy.
Zatím nebyl přítomnen ing. Josef Ašer.
OZ schvaluje program 17. zasedání.
Hlasování – 13 ano.
ad 2/
OZ schvaluje návrhovou komisi – p. Jan Václavík, JUDr. František Vachala.
Hlasování – 13 ano.
OZ jmenuje ověřovatelé zápisu – p. Jan Jakeš, ing. Pavla Krejčí.
Hlasování – 13 ano.
ad 3/
Dostavil se ing. Josef Ašer.
Kontrola plnění usnesení – provedena dle jednotlivých bodů vyplývajících z usnesení 16. zasedání
obecního zastupitelstva.
Dané úkoly jsou splněny.
Pan Pavel Kopecký má dotaz, podle čeho ověřuji zápis ověřovatelé. Tento ověřují na základě
skutečností.
OZ bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování – 13 ano, pan Pavel Kopecký se zdržel hlasování

ad 4/
Plnění rozpočtu za I. čtvrtletí roku 2013.
Toto již rada projednala na svém 57. zasedání dne 24. 4. 2013 a mohla konstatovat, že plnění
rozpočtu je opět pozitivní jak v oblasti příjmové, tak výdajové.
Hospodaření je v kladných číslech, přestože dotace za sportoviště bude zahrnuta v II. čtvrtletí.
Příjmovou část rozpočtu ještě negativně ovlivňuje těžební plán I. čtvrtletí. Projeví se až ve II.
čtvrtletí.
Pan starosta informuje přítomné, že navíc proběhly v tomto období kontroly FÚ Zlín a to
na dodržování rozpočtové kázně a dotací, především na akci Oáza klidu, veřejně prospěšné práce,
dále na připravenost obce na krizové situace, údržba – provozuschopnost vlečky v AV a v neposlední
řadě přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 a nebyly zjištěny chyby a nedostatky, tak jak
nebyly nalezeny chyby a nedostatky ve jmenovaných kontrolách.
Pan starosta otevírá rozpravu:
Pan Pavel Kopecký – budova požární zbrojnice – částka 2 300 tis. Kč je předražená.
Je počítáno se zateplením, výměnou oken.
Dále pan Kopecký hovořil o odstranění vlečky v AV a dotazy se týkaly finanční stránky, kolik
se získalo za koleje, sloupky, plechy, kde jsou peníze za oplocení. Pan Kopecký odpověď
požaduje písemně.
JUDr. Vachala odpovídá, že plechy jsou uloženy u Služeb Halenkova, sloupky se neprodaly.
Pan starosta hovoří, že byla uzavřena smlouva, ve které bylo uvedeno, že cena výkupu železa
bude 5,- Kč/kg, bez DPH.
Pan Václav Maliňák, který byl přítomen jako občan hovoří o Oáze klidu, jeho názor je, že
terén včetně trávníku je nekvalitně udělán.
Pan starosta hovoří o tom, že vše probíhalo dle projektu.
Pan místostarosta uvádí, že ve smlouvě je stanovena pětiletá záruka.
Pan Pavel Kopecký – kdy bude probíhat II. etapa výstavby a co se bude dít s tím nepořádkem.
Pan starosta odpovídá, že bude probíhat tehdy, až bude vyhlášena výzva a budeme úspěšní v podání
žádosti o finanční dotaci na základě zpracovaného projektu.
OZ bere na vědomí plnění rozpočtu obce za I. čtvrtletí roku 2013.
Hlasování – 14 ano.
ad 5/
Majetko-právní záležitosti
Po prodeji nemovitosti bývalé pohraniční policie v Halenkově nový vlastník nechal zaměřit
hranice pozemků a zjistilo se, že hranice plotu neodpovídá skutečnosti a taky část jeho pozemku
zasahuje do obecního chodníku. Po projednání na místě samém se obě strany dohodly na návrhu
směny části pozemků.
OZ schvaluje vyhlášení záměru směny části pozemků p. č. 25/3 a 123/2.
Hlasování – 14 ano.
Rada projednala žádost p. Jiřího Kuboše, Halenkov 259 o odkoupení pozemku p. č. 3680/4
o výměře 79 m², z důvodu přístupu na svou nemovitost. Rada obce doporučila OZ vyhlásit záměr
prodeje pozemku.
OZ schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 3680/4 o výměře 79 m² v k. ú. a obci
Halenkov.
Hlasování – 14 ano.
Společenství vlastníků domu č. 620 v Halenkově požádalo o odkoupení p. č. st. 1126, nacházející
se pod domem.
OZ schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. st. 1126 v k. ú. a obci Halenkov.
Hlasování – 14 ano.

Pan Josef Kocurek, Halenkov 31 požádal o majetkoprávní vyrovnání za část pozemků převážně
v jeho vlastnictví, dále jsou tam další vlastníci. Jedná se o parcely nacházejícíc se pod místní
komunikací k Janišům.
Rada pověřila pana místostarostu jednáním a bylo dohodnuto, že obec vypracuje na své náklady
geometrický plán.
OZ schvaluje vyhotovení geometrického plánu na výkup části pozemků pod místní
komunikací u Janišů.
Hlasování – 14 ano.
Pan Bohumil Paprskář, bytem Zlín, K majáku 5035 nabídl obci dar a to část pozemku p. č. 1/23
a to 2/18 z této parcely. Jedná se o pozemek naproti železniční vlakové zastávky v Halenkově.
OZ schvaluje přijetí daru – části pozemku 2/18 z p. č. 1/23 v k. ú. a obci Halenkov od pana
Bohumila Paprskáře, bytem Zlín, K majáku 5035. Náklady s tím spojené uhradí obec.
Hlasování – 14 ano.
Stavební bytové družstvo Vsetín požádalo o odkoupení pozemků stavebních, nacházejících
se pod domy na Kuželkách. Jedná se o tyto stavební pozemky: 1124, 1123, 1163,1153,1152,
1151, 1150, 1149, 1473.
Obecní zastupitelstvo zamítá prodej výše uvedených pozemků.
Hlasování – 14 ano.
ad 6/
Rozpočtová opatření
Jsou zde uvedeny příjmy a výdaje ve výši 34 763 tis. Kč, kde je potřeba provést úpravy.
JUDr. Vachala hovoří o zateplení hasičské zbrojnice a dále o střeše, kde je již nátěr ve špatném
stavu.
Navrhuje, zda v rámci rozpočtu by bylo možné provést nátěr střechy. Jedná se cca o 700 m².
Cena by se pohybovala cca 70 tis. Kč.
OZ schvaluje opravu střechy hasičské zbrojnice.
Hlasování – 14 ano.
Zastupitelé projednávali zda nechat nacenit odborné firmě opravu střechy.
OZ schvaluje, aby odborná firma provedla nacenění střechy.
Hlasování – 13 ano, zdržel se p. Pavel Kopecký.
OZ schvaluje rozpočtová opatření dle přílohy, která je nedílnou součástí zápisu a usnesení.
Hlasování – 14 ano.
ad 7/
OZ schvaluje Obecně závazné vyhlášky o udělování čestného občanství, udělování čestné
ceny obce a o udělování čestného uznání.
Hlasování – 14 ano.
Zastupitelé obdrželi v materiálech návrh starosty, podpořen radou obce na udělení Čestného
občanství obce Halenkov in memoriam halenkovskému rodákovi panu Silvestru Kazmířovi ze
Vsetína.
OZ schvaluje udělení čestného občanství in memorium panu Silvestru Kazmířovi
za jeho dlouholetou společensky prospěšnou činnost, propagaci a rozvoj obce Halenkova.
Hlasování – 14 ano.

ad 8/
Revitalizace návsi v Halenkově
Obecní zastupitelstvo obce Halenkov schvaluje uvolnění částky 1 603 963,- Kč na
dofinacování způsobilých výdajů a zafinancování nezpůsobilých výdajů ve výši 13 450,- Kč
u projektu „Revitalizace návsi v Halenkově“, který bude předložen do Regionálního
operačního programu Střední Morava, výzvy č. 40.
OZ obce Halenkov dále schvaluje v letech 2013 – 2015 předfinancovat žádosti o platbu max.
do výše 5 346 543,- Kč a uhradit ze svého rozpočtu provozní výdaje projektu v
předpokládané roční výši 60 000,- Kč a to minimálně po dobu 5 let od ukončení realizace
projektu tak, aby byla zajištěna jeho udržitelnost.
Hlasování – 14 ano.
Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r. o. požádal obec o stanovisko k projektové dokumentaci
pro stavební povolení akce „Silnice II/487 Halenkov – Nový Hrozenkov“.
Předmětem projektové dokumentace je stavební úprava silnici částečně v intravilánu obce
Halenkov v délce 1 289m částečně v extravilánu mezi obcemi Halenkov a Nový Hrozenkov
v délce 664 m a částečně v intravilánu obce Nový Hrozenkov v délce 31 m.
Zastupitelé požadují, aby do stanoviska bylo uvedeno, že požadujeme zachování stávající
šířky komunikace.
Pan Pavel Kopecký navrhuje, aby na příští zasedání OZ přišel projektant, nebo zástupce
Správy silnic.
OZ bere na vědomí informace.
Hlasování – 14 ano.
Zlínský kraj poskytl na návrh GŘ – Hasičského záchranného sboru ČR obci neinvestiční dotaci
ve výši 100 000,- Kč na zabezpečení akceschopnosti JPO II sboru dobrovolných hasičů obce.
OZ schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
číslo: D/0393/2013/KH.
Hlasování – 14 ano.
Na základě ukončení nájemního vztahu s panem Petrem Fohlerem – pronájem parku, rada
doporučuje finanční vypořádání ve výši 50 000,- Kč.
Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční vypořádání ve výši 50 000,- s panem Petrem
Fohlerem, bytem Halenkov 377.
Hlasování – 13 ano, p. Pavel Kopecký se zdržel hlasování.
OZ deleguje starostu obce Ing. Jiřího Lušovského, v případě jeho nepřítomnosti
místostarostu obce pana Jaroslava Maňáka na řádnou valnou hromadu společnosti
Valašská vodohospodářská a. s., konané dne 6. 6. 2013.
Hlasování – 14 ano.
Pan starosta informuje přítomné, že další zasedání se bude konat 12. června 2013.
OZ bere na vědomí.
Hlasování – 14 ano.

Mgr. Marie Romanová hovoří o osvětlení v údolí Hluboký, zda by nebylo možné instalovat ještě
jedno světlo.
JUDr. Vachala prověří, zda by tato možnost byla.
Pan Pavel Kopecký – má několik připomínek – hovoří k opravě silnic, že by bylo vhodné
odfrézovat nejhorší úseky a položit živičný povrch.
Chodníky nejsou očištěné - tyto se již začaly čistit.
Dále pan Kopecký hovoří o sportovním areálu – trávníky jsou zarostené, málo parkovacích míst.
Pan starosta odpovídá, že plevel se bude již odstraňovat, budou aplikovány postřiky.
Pan Josef Šulák – hovoří o špatném stavu WC u hřbitova, kdo toto má na starosti.
Pan starosta odpovídá, že bude upozorněn správce hřbitova.

Pan starosta ukončil zasedání v 18.00 hodin.

Jaroslav Maňák
místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

V Halenkově 15. 5. 2013
Zapsala: Vráželová

Ing. Jiří Lušovský
starosta obce

