
Ushtr§Enrí r. rg
z vďejného rlqedilliZasfupitelstva obcE Huštěnovice, konaného 21.6. 2006.

Zastupitelstvo obce po projednání:

1) bere na vědomí zpruwo činnosti zastupitelswa obce od posledního veřejného zasediiní,
konaného 2.3.20a6.

2) schvaluje razikJadé § 9 odst.3, písm. c,zákonač.563/1991 Sb., o učetnicM ve znění
pozdějších předpisů, vedení účefiricM ve zjednodušeném rozsahu. Dle §25 odst.l, písm.e,
se nemusí oceňovat cenné papíry jejicb reálnouhodnotou. Zaraíčtování zodpovíóáučefuí
obce.

3) schvaluje směnu obecních pozemků parc.č.7237lt a l237l? v kú Huštěnovice za
sousední pozemky p.č. 1238, 1Z39lt a t239l2 v majetku pí Evy Dvoáčkové o stejné
výměře za účelem uspořádání pozemků pro vanik stavebních míst.

4) schvaluj e výsledky výběrov}ch říz.eni tn zakázky obc,e :

a) spojovací chodnft na cyklistickou §tezku v Babicke trlici
vybraný uchazeč s nejvýhodnější
nabídkou
nabídkovácena

b) přísfupovýchodník do MŠ Huštěnovice
vybraný uchazeč s nejvýhodnější
nabídkou
nabídková cena

c) yýměna oken a dvďí ve dvomím taktu MŠ Huštěnovice
vybraný uchazď s nejvýhodrrější

Jass Uni, s.r.o. Jalubí
272.524,- Kč vč. DPH

Stavebniny Kodrla s.ro. HušĚnovice
t21.559,- Kč vč. DPH

§tavebniny Kodrla s.r.o. HŇĚnovice
196.840,-Kčvč. DPH

nabídkou
nabídková cena

Pověřuje staxo§fu k uzavření smluv s vybranými rrctrazeěi.

d) Ruší výběrové řízentlla?r*;á?k\,Opravu sťechy budovy OÚ Huštěnovice"
e) ukládá starostovi vypsat nové výběrové fizení na tuto zalrádpl s tírn, že oprava

bude provedena bez tepelné izolace s pouátím úspomější folie z důvodu
rekonstrrrkce budovy Obecního riřadrr, včetrě aahrazení stívající

sťechy sťechou sedlovou.

5) stanovuje nazÁkJalé § 67, §68 odst 1 a § 99 odst,3 zÁkonaílz8,na0}
Sb,, o obcích v platrém miéni devítičlenné za§tupitelstvo obce Huštěnovice pro
volební období 2006*201a. ... . : _.::.

6) schvaluje navýšení pffspěv*u §družení obcí pro rozvoj Baťova kanr{lu
na 1,50 Kč na občana a rok.



7)

8)

9)

schvaluje pronrájem nanejvýš nufué črásti poze.mkq parc.č. 16?015 v k.ú. Huštěnovice, ve
vlastnictví Povodí Moravy, §.p. se sídlem v Brně, Dřevařslqí 11 na dobu určitor1 do doby
majetkoprávního vypořádaní stavby Cyklistická stezka Babice - Staíé Město, tj. do doby
vloŽení smlouvy a ďlrz;ení věcného břemene do katastru nemovitostí s níjmem o výši 3,_
Kč ralm? arok. Nájemné je starroveno dle cenového výměru MF č.0112006, č1.5, odst.l,
písm.d, po1.25.

schvaluje smlouvu o proniájmu črásti parcely ó.1620/2 o výměře 2I1m2 vmajetku obce
pra ňízeni stavenišé přístaviště Huštěnovice za cenu ruíjmu dle cenového výměru MF
é.Oln}a6 č1.5, písm.d, po1.25 ve výši 3,- Kě/lm2 a rok. Nájemce Čn * ŘVC České
republiky se sídlem Praha 3, VinohradsláL84l2396.

schvaluje ,,Srrlouvu o čirrnosti jednotky sboru dobrovolných ha§ičů Babicď'uzavřenou
mezi obcemi Babice a Huštěnovice řešící vzájemnévzlaby při zrásahu požánú jednotky
Babice v k.ú. Hušénovice.

10) schvaluje podle §84 odst,2 písm_c) zákanač.128l2000 §b.,o
obcích ve měnipozdějších předpisů zrrěnu rozpočtu ě.1/20a6 obce Huštěnovice.

Příjmy zrrýšeny celkem

Výdaje zvýšeny celkem

Celkově se financování nryšuje

l14.000,- Kč

1.454.000,- Kč

1.3€.000,_ Kč

11) a) neschvaluje odprodej pozemků p. é.98112 ag9ll3 ve vlastnicM obce o celkové
výměře 1873 n2 pod Cistínrou odpadních vod v majetku a.s. §lovácké vodánry a
kanaliz,ace se sídlem v Uherském Ilradišti, za nabídmrtou cenu 61.990,- Kč,
b) pověřuje starosfu obce dalším jednáním s SVAK as. Uherské Hradiště o odprodeji
tohoto pozemku s tím, že se poáduje prodejní ceaa250,-Kěllm,2.

V Huštěnovicích 21.6.2006

František Čevela
§tarosta

/.,!


