
Usnesení č.16

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice. konaného dne 10.9. 2008

Zastupitelstvo obce nazákladé zpráv a návrhů:

1 ) Schvaluje progTam veřejného zasedání.

2) Bere na vědomí zprávu o činnosti zastupitelstva obce od posledního veřejného
zasedání, konaného 9.7 .2008.

3) Schvaluje ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na r. 2008. Příjmy se zvyšují o
310.000,- Kč, výdaje se zlyšují o 826.000,- Kč. Schodek rozpočtu se nyšuje o 516.000,-
Kč.

4) Bere na vědomí termín provedení inventaizace majetku obce k30.11.2008 a
složení hlavní inventarizační komise - předseda Ing. Josef Slezák, členové Ing. Antonín
Adamčík a Mgr. ZuzanaBazalová.
Pověřuje předsedu hlavní inventarizační komise Ing. Josefa Slezáka stanovením dílčích
inventarizačních komisí.

5) Schvaluje převod vlastnictví p,č. 9871146 vk.ú. Huštěnovice o výměře I40 m2
z majetku CR do majetku obce Huštěnovice.

6) Ruší bod č. 15 z usnesení č. 12, konaného dne 16.4.2008.

7) Schvaluje prodej pozemku p.č. 104613 o výměře 4 m2 v k.ú. Huštěnovice za cenu 40,-
Kě zam2 Zlínskému kraji. Pověřuje starostku uzavřením kupní smlouvy.

8) Vydává opatření obecné povahy č.1/2008 - změnač.3 územního plánu sídelního útvaru
Huštěnovice.

9) Schvaluje ,,Podmínky prodeje" stavebních parcel vlokalitě Předbraní a zněni
,,Smlouvy o poskytnutí jistiny".

10) Schvaluje žádost o \ríjimku zpočtu dětí v Základní a mateřské škole Huštěnovice na
školní rok 200812009 v části Mateřské škola. Výjimka spočívá ve zvýšeném počtu dětí
v Mateřské škole.

11) Souhlasí sdemolicí žákovské dílny (inventární číslo 2155) vareálu Základru školy
Huštěnovice. Pověřuje starostku obce snížením hodnoty staveb na podrozvahovém účtu
972 o částku 15.780,- Kč a místostarostku Mgr. Zuzaru Bazalovou snížením hodnoty
majetku v účetnictví příspěvkové otganizace.

12) Bere na vědomí protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě č. 76l2008/KŘ
v základní škole a mateřské škole Huštěnovice.



13) Schvaluje bezplatný pronájem budovy osvětového zaŤizeni č.p. I44 na dobu 1 roku
míshí orgatúzaci Českého zahrádkářského svazu. Pověřuje starostku sepsáním nájemní
smlouvy.

14) Bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na poradenství a kompletrď dotační
management projektu ,,Revitalizace návsi obce Huštěnoviceoo. Yítézná firma s nejnižší
nabídkovou cenou 53.550,- Kč je firma Europroťrn s.r.o. Uherské Flradiště.

V Huštěnovicích 1 0.9.2008
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