
Usnesení č.19

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice. konaného dne 4.2. 2009

Zastupitelstvo obce nazákladé zpráv a návrhů:

1) Schvaluj e program veřejného zaseďáni.

2) Bere na vědomi zprávu o činnosti starostky a zastupitelstva obce od posledního
Y Z, konartého I7 .12.2008,

3) Souhlasí se zněním smlouvy o spolupráci s Povodím Moraly a pověřuje starostku
podepsáním smlouvy o spolupráci.

4) Schvaluj e koupi pozemku p.č.302l7, v k.ú. Huštěnovice o výměře l5m2 zacelkovou
cenu 980 Kč a pověřilo starostku podepsáním kupní smlouly.

5) Schvaluje rozpoětové opatření č.3 nar.2008. Příjmy se zvyšují o 3.573.000,- Kč,
výdaje se snižují o I.767.000,- Kč. Schodek hospodaření se snižuje o 5.340.000,- Kč.

6) Rozhodlo o poŤizeni zmény č.4 Územního plánu sídelního útvaru obce
Huštěnovice.

7) §chvaluje ponechání poplatku zaproyoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, vyllžívání a odstraňování komunálních odpadů nar.2009 ve výši 400,- Kč na
osobu a rok. Na sběrném dvoře se budou vybírat poplatky za symbolické částky do
v,ýše 100,- Kč.

8) Schvaluj e navýšení počtu pracovníků o 1 administrativní pracovnici a s tím spojené
mzdové prostředky, jejichž výše bude řešena rozpočtovým opatřením.

9) Volí pana Hynka Prese bytem Huštěnovice 347, přísedícím soudcem okresního soudu
v Uh.Hradišti pro volební období od29.5.2009 do29.5.2013.

l0)Bere na vědomí výsledek výběrového řízení na funkci účetní obecního úřadu
v Huštěnovicích. Novou pracovnicí se stala paní Karolína Gahtrrová.

11)Bere na vědomí změnu hmotné odpovědnosti za hodnoty svěřené kvyúčtování
úěetní obce. Paní Petra Valentová byla ke dni 3.2.2009 zbavena hmotné odpovědnosti
a téhož data hmotnou odpovědnost pŤevzala paní Karolína Gahurová. Dohoda o
hmotné odpovědnosti s novou pracovnicí byla sepsána.



12)Bere na vědomí zmény znéní směrnic obce č. 1-5, které vydala starostka obce.
Směrnice jsou závazné pro všechny zaměstnance a pracovníky obce, dále pro ZO a
vYbory a jsou povinni se s nimi seznámit.

13) Schvaluj e dofinancování akce - ,,v,ýměna oken a dveří v Základni a mateřské škole'o
v Huštěnovicíchz vlastních zdrojtl, ve qiši 700.000,- Kč.

l4)Schvaluje podaní výpovědi nájemní smlouly PharmDr. Marcele Škrabalové na
nebytové prostory k provozu lékárny.

V Huštěnovicích 4.2.2009
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