
Usnesení č.9

z veřejnóho zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice. konaného dne 10.10. 2007

Zastupitelstvo obce nazákladě zpráv a návrhů:

1 ) Schvaluje program veřejného zasedén|

2) Bere na vědom í zprávu o činnosti zastupitelstva obce od posledního veřejného
zasedání.

3) Schvaluj e žádost o bezplatný převod pozemků v majetku Pozemkového fondu ČR ao
majetku Obec Huštěnovice. Jedná se o pozemky v k.ú. Huštěnovice p,ě.954116 o výměře
495 m2, 1022123 o výměře 1843 m2,987lI50 o výměře 772 m2,987ll55 o výměře 34
m2 a302l7 o výměře 15 m2,.

4) Schvaluje Program rozvoje obce Huštěnovice nar.2007-2013.

5) Bere na vědomí Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem.

6) Schvaluj e prodej následujících parcel v k.ú. Huštěnovice:
/ p.ě.8512 a85l3 v majetku obce paní Marii Hánové, bYem Huštěnovice 307
,/ p.č.7612 v majetku obce panu Martinu Bolfovi, bYem Huštěnovice 296
r' p.č. 47913 v majetku obce manželům Terezii a Antonínu Poláškovým, bytem Huštěnovice

329
Prodejní cena je stanovena na 100,- Kč za I m2. ZO zánoveň pověřuje starostku obce k
uzavření kupních smluv. Sepsání kupních smluv si zajistí žadatelé na své náklady.

7) Schvaluje rozpočtové opatření č.2nar.2007, kde se příjmy zvyšují o 158 tisíc Kč a
r}daje se snižují o 832 tisíc Kč. Schodek rozpočtu se tedy snižuje o 990 tis. Kč.

8) Pověřuje starostku obce k zqištění kupních smluv na pozemky pro stavbu napojení
cyklostezky u Baťova kanálu a následně k jejich podepsání.

9) Souhlasí vsouladu s § 177 odst.2 zek.56112004 sb., Št<otstY zžkon, vplatném znéní,
s udělením ýjimky podle § 2 vyhl. l4l2005 Sb. s celkovým počtem 28 dětí ve třídě
Mateřskó školy.

10) Bere na vědomí termín inventarizace obce k 30.II.2007 a složení hlavní
inventarizační komise: předseda Ing. Josef Slezák, členové Ing. Antonín Adamčík a Mgr.
ZuzanaBazalová.

ll)Schvaluje pronájem skladu vDomě služeb o výměře 47,25 m2 panu Vladislavu
Říhovi, bytem Sušice I48 za cenu 115,- Kč za I m2. Celková cena činí 5.433,75 Kě
ročně. Zárov eň pověřuje starostku uzavřením náj emní smlouvy.

12) Schvaluj e vstup obce Huštěnovice do Svazu místních samospráv ČR.



13) Schvaluje nákup p.č. 62015 vk.ú. Huštěnovice, vmajetku paní Bohumily Hejdové,
bytem Huštěnovice 186, o výměře 6,75 m2 za celkovou cenu 2.025,- Kě. ZO pověřuje
starostku obce uzaťením smlouvy.

14) Schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
digitální technické mapy obce a roční příspévekza správu JDTM ZKve výši 2.958,- Kč.

l5)Schvaluje bezplatny pronájem p.é. 28011 a 28012 vk.ú. Huštěnovice TJ Sokol
, Huštěnovice, za účelem provozoviání sportovní činnosti v obci na období 20 let. Pověřuje

starostku obce sepsáním nájemní smlouvy.

V Huštěnovicích 10.10.2007

Áóc)-r.,,--U
Ing. Antonín Adamčík

místostarosta

...á(k.k..r::
Jarmila ulmanová

starostka

/lr,t-{
Mgr. ZluanaBazalová

místostarostka


