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Usnesení č.17

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice" konaného dne 12.1l. 2008

Zastupitelstvo obce nazákladé zpráv a návrhů:

1 ) Schvaluje pťogram veřejného zasedéní.

2) Bere na vědomí zprávu o činnosti zastupitelstva obce od posledního veřejného
zasedání, konaného 1 0.9.2008.

Schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví obce p.č.981/8 o výměře 1488 m2 a p.č.981/3
o qýměře 85m2 v k.ú. Huštěnovice za 100 Kčlm2 firmě SVAK Uherské Flradiště a
pověřuje starostku podepsaním kupní smlouvy. Schvaluje vybudování plotu kolem
pozemku na niáklady SVAK Uh.Flradiště.

Schvaluje žádost paní Hubálové o umístění reklamy Slovácký koláček na rozhlasovém
sloupuč.l1přihlavnísilnici. Cenazam2 reklamníplochy činí 10Kč zam2 aden.ZO
pověřuje starostku sepsáním smlouvy o umístění reklamy.

Schvaluje závazný souhlas ke stavbě Huštěnovice, Nová, vedení NN a pověřuje
starostku k podepsrání smlouvy o závazném souhlzišu ke stavbě.

Schvaluje prodej pozemků v lokalitě Předbraní:
. p,č. 703157 o qiměře 632 m2 ziskal, Milan Vrobel za ceí:ru 636,- Kč za l m2.
. p.č. 703156 o 1ýměře 698 m2 získali manželé Hrančíkovi za cetu 644,-Kč za I m2.
. p.č. 730155 o výměře 708 m2ziskal David Vajdík za cenu 656,- Kč za lm2.
. p.č. 703154 o výměře 7l7 m2 získalaJana Hamadováza cenu 620,- Kč zal m2.
. p.č. 703153 o qýměře 727 íů získali Veronika a Karel Krajčovi za cenlt 62l,- Ké za l

m2.
. p.č. 703152 o qýměře 736 m2 získali Ester a Petr Maternoviza cenu 616,- Kč zaI m2.
. p.č. 703l5I o výměře 746 m2 získali Martin a Martina Dobešovi za ceu 604,- Kč za I

m2.
. p.č. 703162 o výměře 708 m2 získal Vítězslav Škrabal za cenv 601,- Kč za I m2.
. p.č. 703163 o qýměře 656 m2 získal Ing. Lucie Němcová za cenu 605,- Kč za l m2.
. p.č. 703165 o rnýměře 552 m2 získal Dalibor Hanák za cenll634,- Kč za l m2.
Pověřuje starostku obce sepsáním kupních smluv.

Schvaluje dofinancování lanové pyramidy částkou 95.426,-Kě ztozpočtu obce. Pověřuje
předsedu finančního výboru zptacovánim rozpočtového opatření do nejbližšího veřejného
zasedání.

Schvaluje zpracovéní projektu narevitalizaci krajiny včásti katastrálního území obce
Huštěnovice firmou Floart s.r.o. Uherské Hradiště nákladem 120.477,- Kč. Pověřuje
předsedu finančního výboru zpracovánim rozpočtového opatření v termínu do nejbližšího
veřejného zasedéní.
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9) Schvaluje prodej plynovodu v majetku obce Huštěnovice do vlastnictví firmy JMP Net
s.r.o. Bmo za poíizovací cenu 6.237.769,- Kč. Pověřuje starostku podepsáním kupní
smlouvy a nrásledně snížením hodnoty pffslušného majetkového účtu.

V Huštěnovicích I2.II.2008
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Jarmila ulmanová

starostka
Ing. Antonín Adamčík

místostarosta
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