
UsNEsENÍ č.15
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Huštěnoviceo konaného 23.6.2005

Zastupitelstvo obce po projednání:

l) bere navědomí:
a) zprávuo činnosti starosty, členů zastupitelstva a předsedů výborů od posledního

veřejného zasedáni.
b) zprávu kontrolního qýboru o plnění usnesení č.l4 z veřejného zasedéní ZO konaného

17.3.2005.

2) b e r e na vědomí zptacování směrnice ě.4, Spisový a skartační řád Obce Huštěnovice.

3) s chv al uj e výsledekvýběrového řizenínaakci "Huštěnovice-opravachodníku
Babická ulice, ptavá strana na dodavatele stavby. Vybraný uchazeě: SUS Slovácka s.r,o.

Uherské Hradiště. Nabídková cena 458.975,- Kě vě.DPH a pověřuje starostu obce
uzavŤenim smlouvy o dílo.

4) schv al uj e zřizovacilistinu Základní školyamateřské školyHuštěnovice, okres
Uherské Hradiště s účinností od 1.9.2005

5) s chv al uj e převodhospodářského výsledkuroku 2004PO ZŠ Huštěnovicevevýši
11 568,-Kč do rezervního fondu této PO v plné výši.

6) schvaluj e odpisovýplánpříspěvkové organizaceZakladníškolaHuštěnovice
v předioženém návrhu v celkové hodnotě 41 224,-Kč. Do 30.6.2005 bude na účet zékladni
školy převedena částka ve výši 20.6l0,-Kč. Zbyvďlící ěástka ve výši 20.614,- Kč bude
převedena v prosinci 2005. PO je povinna finanční prostředky za jednotlivá pololetí vrátit
nejpozději do 1 měsíce po obdržení.

7) schv alu j e ve smysluust.§20odst.7 zek.č.50ll976 Sb.,oúzemním plánovánía
stavebním řádu v platném znéni, zadání změny ě.2 územního planu sídelního útvaru
Huštěnovice. Předmětem je cyklostezka Babice - Kostelany nad Mor. vedenapohré.zi
Baťova kanálu na k.ú. obce Huštěnovice.

8) s chv al uj e l.změnurozpočtuobce narok 2005 vizpřílohač 1.

Příjmy 278.000,- Kč
Výdaje 654.000,- Kč
Financovánize zůstatkuroku 2004 376.000,- Kě

9) s chv aluj e nazákladě §85 písm.a zákona12812000 Sb., ve zněnípozdějšíchpředpisů
prodej části parcely ě. 509/1 (509154) v k.ú.Huštěnovice o výměře 90 m2 v majetku obce
Huštěnovice Josefu a Dagmaře Hlaváčkovým, Huštěnovice 336. Prodejní cena pozemku
je 80,- Kělm2. Záměr obce č.8. Oddělovací geometrický plán, kupní smlouva a vklad
smlouvy do KN jsou na náklady kupujícího.



10) s c h v a l u j e navýšení hodnoty majetku Obce Huštěnovice o částku 1.600.000,- KČ
ohodnocením malých sakrálních staveb na k.ú. obce dle znaleckého posudku ó.383/2005.

Zptacov atel posudku PhDr. Jaroslav Pelikán.

||) s chv al u j e navýšeníhodnotypozemkůvevlastnictví obce nazákladé vyhláŠky
č.54012002 Sb., o oceňování majetku ve zněni pozdějších předpisů.

celková výměra pozemků v majetku obce
celková hodnota pozemků po přecenění

483 440m2
3.932.216,52Kč

12) schv a l u j e aktualizovanápravidla prozadáváníveřejnýchzakánekobci
Huštěnovice.

13) s chv alu j e v souladu s §84odst.2písm.a, zákonaI28l2O00 Sb., o obcíchvplatném
znéní Program rozvoje obce Huštěnovice na období let 2005 - 2010 a ukládá předsedovi
kontrolního výboru předkládat zastupitelstvu obce pruběžnou informativní zprávu o jeho

zabezpeěování. Termín: Ix za rok.

14) s chvaluj e na základě §30 zákona 25012000 Sb., o rozpočtovýchpravidlech
v platném znění, čerpání částky 21.000,- Kč zrezervního fondu Příspěvkové organizace
základni škola a mateřská škola Huštěnovice na financování řešení internetu této po.

15) zř izu j e nazákladě §167 odst.2 zák.ě.56ll2004 Sb., školský zákon v platném znéní
školskou radu příspěvkové otganizace Základni škola a mateřská škola Huštěnovice, okres
Uherské Hradiště s účinností od I.zzři2005. Stanovuje počet ělenů školské rady na 3

členy. Jmenuje do školské rady člena zastupitelstva obce p..Antonína Adamíka avydává
volební řád školské rady.

16)j m e n u j e Františka Čevelu, Ing.Josefa Slezáka, Ing.Eduarda Prokeše, Josefa Remeše a
Antonína Adamíka do komise pro vyhodnocení nabídek výběrových řízení roku 2005.

I7)po v ěřuj e starostu kprojednánípodmínekuzavření smlouvy s obcíBabice o
zabezpečeni požární ochrany obce Huštěnovice.
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