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Usnesení č. 28

z veřeiného zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice. konaného dne 24. 3. 2010

Zastupitelstvo obce na zákJadě zpráv a návrhů:

1) schvaluje program veřejného zasedání,

2) bere na vědomí zprávl o činnosti starostky azastupitelstva obce od posledníboYZ, konaného 10. 2.

2010,

stanovuje
nazékladě § 67, §68 odst. 1a§ 99odst.3 zékonač.L28l2000 Sb.,oobcíchvplatném
zněni devítičlenné zastupitelstvo obce Huštěnovice pro volební období 2010 -2014.

schvaluje rozpočet obce pro rok 2010. Příjmy óiní7 491 000 Kč, výdaje činí 1l044 000 Kč. Rozdíl
mezi příjmy a v}daji je schodek ve qýši 3 553 000 Kč a bude ltrazen ze zůstatku účtu u Komerční banky.
Tento zůstatek byl k 28. 2.2010 17 402 882,06 Kč.

schvaluje výsledek inventaňzace k 3I. 12.2009. Stav majetku obce je ve rlýši 51 905 563,43 Kč a stav
majetku příspěvkové otgatizace Základnt školy a Mateřské školy v Huštěnovicích ve výší7 216 308,86
Kč.

vydávánazákladé zák.I28l200Sb. v platném znéní §84 odst. 2 písm. i, s účinností od
I.4.2010 OZY č.ll2010 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem
do lybraných míst.

schvaluje nazák. ě.10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Sazebník úhrad nákJadlůza
poskýování informací

bere na vědomí Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem na zžkladé §5 zákona ě.250/2000Sb o
rozpočtových pravidlectr ÚSC. Zároveň se ruší pravidla pro hospodaření se sociálním fondem platná od
l. 1.2007.

schvaluje kupní cenu pozemků p.č. 482v k.ú.Huštěnovice a p.č.476 v k.ú. Huštěnovice 90 Kč za m' a
pověřuje starostku obce uzavřením kupních smluv.

schvaluje navýšení členského příspěvku Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece
Moravě o 1 Kč. Celková v}še příspěvku činí 4 Kč na obyvatele na rok 2010.

schvaluje ukončení členství ve Svazu měst a obcí České republiky k t.4.2010

schvaluje koupi částí pozemků p.č. 987l146, p.ě.9871150, č.9871155, na kteých je umístěna stavba
cyklostezky.

13) schvaluje vypsání odměny za informaci, která povede ke skuteěnému dopadení pachatele vandalismu
v obci ve výši 10.000 Kč.

Jarmila ulmanová
starostka obce
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V Huštěnovicích 24. 3. 2010


