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Usnesení Č. 2

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice, konaného dne 15.03.2011

Zastupitelstvo obce na základě zpráva návrhů:

1) schvaluje program veřejného zasedání, .
2) bere na vědomí zprávu o činnosti starosty a zastupitelstva obce od posledního VZ,

konaného 20. 12.2010 a kontrolu usnesení •
3) ruší následující výbory: kulturní výbor, výbor životního prostředí, sportovní výbor
4) schvaluje upravené znění obecně závazných vyhlášek, schválených usnesením č.l bod

7,8 a 9 z VZ ze dne 20.12.2010.
5) schvaluje odpisový plán na r. 2011 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Huštěnovice.

Odpisy činí 73.999,- Kč a budou poukázány zřizovatelem na účet příspěvkové
organizaci v pololetních splátkách k 30.6.2011 a 30.11.2011. Zastupitelstvo obce
zároveň nařizuje odvod zpět zřizovateli ve lhůtě 30 dnů po obdržení.

6) schvaluje převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Huštěnovice ~e výši 90.206,87
Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace. za zároveň povoluje čerpání
rezervního fondu příspěvkové organizace v r. 2011 do výše 290.000,- Kč na rozvoj
hlavní činnosti.

7) schvaluje na základě §84 odst. 2 písmo b zákona Č. 128/2000 Sb. v platném znění
rozpočet na r. 2011. Příjmy činí 8.866.000 Kč. Výdaje 13.144.000 Kč. Rozpočet je
schodkový ve výši 4.278.000 Kč. Schodek bude kryt zůstatkem na BÚ, který činí
16.131.075,45 Kč. Zastupitelstvo obce opravňuje starostu Aleše Richtra k přesunu
finančních prostředků mezi jednotlivými položkami v rámci paragrafů. schváleného
rozpočtu, dále při příjmu účelově určené dotace k úpravám rozpočtu jak na straně
příjmů, tak ve stejné výši na straně výdajů. Dále opravňuje starostu Aleše Richtra
k povolení čerpání výdajů před schválením rozpočtové změny zastupitelstvem a to:

nutný výdaj na zajištění chodu úřadu, k odstranění havarijního stavu, příp. jiného
stavu, který lze kvalifikovat jako stav nouze, dále když včasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady

úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených kontrolních orgánů, dohledů,
správních poplatků

případy mimořádných výdajů v rozsahu do 1% schváleného rozpočtu.

8) schvaluje na základě §3 zákona Č. 250/2000 Sb. v platném znění rozpočtový výhled
na období 2011-2015, který je přílohou tohoto usnesení.

9) schvaluje výsledek inventarizace k 30.11.2010. Stav majetku obce je ve výši
53 589924,63 Kč a stav majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Huštěnovice je ve
výši 7 180 765,86 Kč.

10) schvaluje na základě zákona Č. 128/2000 sb. o obcích v platném znění, § 84 odst. 2
písmo c) rozpočtové opatření č. 4 na rok 2010
Příjmy se zvyšují o 496 571 Kč
Výdaje se snižují o 799 363 Kč
Financování představuje částku 1 295 934 Kč

11) schvaluje výsledek výběrového řízení na revitalizaci ploch veřejné zeleně. Vítězná
firma Florstyl S.r.O., Havlíčkova 1, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 60731346,
s cenovou nabídkou 865371,67 Kč. A pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.



12) schvaluje bezplatný převod pozemků v k.Ú. Huštěnovice z majetku ŘSD ČR do
majetku obce Huštnovice, za účelem opravy chodníků podél silnice 1155 a pověřuje
starostu podepsáním darovací smlouvy.

13) schvaluje koupi pozemků p.č. 731, 730/1, 730/3 o celkové výměře 779 m2 v k.Ú.
Huštěnovice. Cena pozemku za 70Kč/m2. za pověřuje starostu sepsáním kupní
smlouvy.

14) schvaluje koupi ~ domu č.8. za pověřuje místostarostu sepsáním kupní smlouvy.
Maximální kupní cena 40 OOOKč.

••
t 5) schvaluje pravidla pro hospodaření se sociálním fondem. Zároveň ruší pravidla pro

hospodaření se sociálním fondem ze dne 24.3.2010.
16) schvaluje prodej pozemků v lokalitě Předbraní:

-p.č. 703/54 o výměře 717 m2, uchazeči Pavle Konečné, bytem Krajina Č. 649, 768 21
Kvasice, cena 751 Kč/m2
-p.č. 703/64 o výměře 603 m2, uchazeči Zdeněku Brázdilovi a PaedDr.Kataríně
Brázdilové, bydliště Štěpnická 1080, Uh. Hradiště 68606, cena 870 Kč/m2 a pověřuje
starostu sepsáním kupní smlouvy.

t 7) schvaluje změnu stanov sdružení vodovodu Babicko. Článek Č. ~8 zní " Zdrojem
příjmů svazku jsou:
a) tržba za dodanou vodu
b) příspěvky z rozpočtu obcí- jejich celková výše je stanovena ročním rozpočtem

svazku a podíly jednotlivých členů přepočtem na jednoho obyvatele.
c) lnviduální příspěvky z rozpočtu obcí na investiční výstavbu podle potřeb dané

obce
d) Dotace
e) Příjem z nájmu
f) . Příjem z živnostenského podnikání

V Huštěnovicích 15.03.2011
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Aleš Richtr
starosta


