
CÁ

USNESENí e. ts
Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice, konanéh o 2.3.20a6

Zastrrpiteistvo obce po projednání:

1) bere na vědomí zPrávu o Činnosti Zastupitelstva obce od posledního veřejného zasedání,
konarrého 19.12.20a5.

2) bere rra vědomí protokoi o hospodaření obce Huštěnovice za rok 2005 vykonaného
Krajským Úřadem se závěrem: V rozsahu provedeného přezkoum áváníňospodaření zarok
2005 nebYiy zjištěny chyby anedostatky - §10 odst.3 píim.a) zákonač.42ď12004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření ÚS C.

3) ZrrrŠrije bod Č. 12 z Usneseni ě.l7,kterým nebyl schválen podíl obce Huštěnovice v loce
2006 na vYbudování akce, cyklistická stezka Staré Město - Bubi.e podél Baťova kanálu.

1) Schvalr"rje nové výdaje roku 2006 na:
a) stavbu cyklistické stezky Staré Město - Babice u Baťova kanálu, ve výši i.900.000,-

i\C
b) stavbu katalizace v ulici Moravní, ve výši

Sclrvaluje smlouvu o vzájemné spolupráci podle § 46 a 48 zákona ě. 12812000 Sb., o
obcích v Platném zněru jejížpředmětern je spolupráce stran směřujících k dosažení
realizace stavbY ,,Cyklistická stezka - Staré Město - Babice" se změnou bodu 2, odst.4
na: Obec HuŠtěnovice převede svŮj finanční podít na účet města Staré Město d.o
i 5.1istopadu 200ó.

Schvalirje smlouvtt o poskytnutí finarrčního příspěvku za účelem zajištění dopravní
obsluŽnosti dle zákona 11tll994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pózdějších pr.dpirů,
nrezi smluvrrími stranami Zlínský kraj a obec Huštěnovice. Finan8ní doiace poskyovatele
je stanovena částkou 50,- Kč na jednoho obyvatele.

Schvaiuje smlouvu o budoucí smlouvě o r,}půjčce mezi smluvními stranami povodí
VIolavY a.s. a obcí Huštěnovice, kde předmětem je stavba,,Huštěnovice , přistávací
ntísto" na Bat'ově kanálu a její výpůjčka obci Huštěnovice.

5)

6)

Sou]rlasí s celoročním hospodařením roku 2005
Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění
Sb. o obcích v platném znění bez výhrad.

Rozpočtové pŤíjmy celkem
Rozpočtov é vý dqe celkem
Financování - přebytek

1.000,000,- Kč.

v souladu s §17 odst.7 zékonaě.250l2005
a s § 84 odst.2 písm. c zél<onač.12812000

8.160.680,76 Kč
5.351.580,96 Kč
2.809.099,83 Kč

7)

8;

9) Schvaluje rozdělení hospodářského výsledkuzarok 2005 u po Za]<ladní škóia a Mateřská
Škola Hrrštěnovice, Částka bude v plné v.ýši 23.800,- Kč převedena do rezervního fondu
Po.



10) Schvaluje odpisový plán PO ZákJadru škola a
výši 41 .216,- Kč takto:

a) poskytnutí dvou splátek 20.608,- Kě
20.608,- Kč

b) vrácení splátek 20.608,- Kč
20.608,- Kč

Mateřská škola Huštěnovice na rok 2006 ve

k 30.6.200 6
k 31.12.2006
do 3I.7.2006
do 31.1 .2007

Stavebniny Kodrla, s.r.o.
Huštěnovice 363
Ič255474453

1 1) Ke stanovení výŠe odměn ČlenŮ zastupitelstva obce Huštěnovic e na základé naíízenívlády
Č,50i2006 Sb., se měnj nařízení vlády ě.37/2003 Sb. o odměnáchzavýkon funkce ělenů
zastupitelstev, Zastupitelstvo obce

a) bere na vědomí ťtpravu odměny zavýkonstaros§
b) stanovuje výŠi odměn neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s § 84 od.st.2,

PÍsm. r zákona ě.128/2000 Sb.,o obcích ve znění pozdějších předpisů ponecháním
v dosavadní výši.

12) schvalrrje výsledeky výběrových řízenína zakázky obce:
a) ,,Huštěnovice - oprava sálu Kulturního domu'.

vybraný uchazeč s nejvýhodnější
nabídkou

Nabídková cena l.g2a.278,- Kč vč.DPH
b) ,,Huštěnovice - kanalizace v lokalitě Chaloupky..

vybraný uchazeě s nejvýhodnější PaPP, s.r.o.rrabídkou " ZaTtatí 1154
uherské Hradiště

Nabídková cena I60.648,-Kč vě.DPHpověřuje starostu k uzavření smluv s vybranými uchazeči.

V Huštěnovicich 23.2aa6

místostarostastarosta


