
USNESENÍ Č.4

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice konaného dne 15 června 2011

Zastupitelstvo obce na základě zpráva návrhů:

1. schvaluje program veřejného zasedání.
2. bere na vědomí zprávu o činnosti starosty, zastupitelstva obce a kontrolu usnesení od

posledního veřejného zasedání konaného dne 29.3.2011.
3. schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti obce za rok 2010

takto: zisk po zdanění ve výši 3.217.060,68 Kč převést z účtu 431 (výsledek
hospodaření ve schval ovacím řízeni) na účet 432 (nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta
minulých let).
Zastupitelstvo obce Huštěnovice schvaluje "Závěrečný účet obce Huštěnovice" za rok
2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření za rok 2010 vyjádřením
souhlasu s celoročnim hospodařenim a to bez výhrad.

4. ruší ke dni 15.6.2011 drobnou provozovnu při Místním národním výboru v
Huštěnovicích, která byla založena dle zákona č.72/1970 Sb., ve znění platném k datu
založeni, s předmětem činnosti švadleny, stolař, elektrikář, radioúdržba, holičství,
zedníci, tesaři, bednář a kolář, malíři a natěrači, kadeřnictví a holičství,
kamenosochař tví. Současně žádá o výmaz této drobné provozovny z podnikového
rejstříku.

5. schvaluje rozpočtové opatřeni č.2,3,4/2011.
6. schvaluje rozpočtové opatření č.5/2011.
7. schvaluje program rozvoje obce Huštěnovice na období 2011-2015
8. schvaluje příspěvek Sdružení pro rozvoj Baťova kanálu ve výši 5kč na občana a rok.
9. schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na obecních

pozemcích p.č. 620/3 693,694/1,694/2 694/3,694/4, 703/2, 703/3, 710/3, 711/3 v k.
ú. Huštěnovice s firmou E.ON Distribuce a.s. Smlouva se zřizuje úplatně, a to za
jednorázovou úplatu ve výši 5000 Kč.

10. schvaluje pronájem pozemku p.č. 482 o výměře 4490m2 v k. ú. Huštěnovice za
0,50Kč/m2/rok za účelem pěstováni luční trávy a sušení sena. Smlouva se uzavírá na
dobu jednoho roku s možností prodloužení. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
obce podepsáním nájemní smlouvy.

11. schvaluje finanční spoluúčast na dofinancováni projektu "Zlepšování systému
povodňové služby a preventivni protipovodňové ochrany města Staré Město a obcí
Staroměstska" z rozpočtu roku 2012.

V Huštěnovicích 15. června 2011
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Aleš Richtr, starosta
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