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USNESENÍ č.20

z veřejného zasedáni ZastupitelsWa obce Huštěnovice, konaného 21.9. 2006.

Zastupitelstvo obce po projednaní:

1)

bere na

vědomí zpávl}o činnosti zastupitelsWa obce od posledního veřejného zasedáni,

konaného 21.6.2006.

2)

bere na vědomí roáodnutí o povolení ňízent vjezdu na místníkomtrnikaci z parcely č.
93514 a954ll0 sloužicíjako napojení ke stavbě rodinného domu.

3)

bere na vědomí termín inventarizace obecního majetku a jmenování hlavní inventarizační
komise ve složeníIng.Slezak Josef, Ing. Petrucha Jindřich a Remeš Josef a pověření
místostarosty Ing. Josefa Slezáka ot ganizací inventarizace.

4) schvaluj e

podle §84 odst.2písm.c) zákonaě.I28l2000 Sb.,oobcíchveznění
pozdějšíchpředpisů rozpočtové opatření ě.2 obce Huštěnovice na rok 2006.

zvyšují
snižují

Příjmy se
Výdaje se
Financování- schodek se sniňrje
Rozpočet po úpravě ě,2
Celkové
Celkové
Financování ze zůstatku

příjmy
ýdaje

5)

109.000,-

o

Kč

-4.189.000,-Kč
4.298.000,-

Kč

Kč
Kč
5.680.000,- Kč

6.568.000,-

r.2005

-12.248.000,-

schvaluje v souladu s § 177 odst.2 zek.é.56ll2004 Sb., školslcý zákon v platném znérú,
udělení vYjirnky dle § 2 vyltl.1412005 Sb., s celkovým počtem 28 dětí ve ťídě
předškolního zažízení.

6) schvaluje

čerpaníčástky ve výši do 13.000,- Kě zrezervniho fondu Zakladnl školy a
Mateřské školy Huštěnovice naproplacení faktury roku 2005 ve výši 1.773,50Ké a
p oí ízeni sportovního nářadí.

7)

schvaluje nazál<ladě zákonaé.212003 Sb., o obcích, §79 odst.S, proplacení zustatku
nevyčerpané řádnLé dovolené roku 2006 starostovi obce při ukončenífunkčníhoobdobí.

8)

schvaluje odpis pohledávky ve výši 4.598,50 Kč. Pohledávka se t/ká úhrady škody na
obecním majetku, která vzniklaL|.5,2005 při autonehodě. Pojišťovna prokiázala plnění ve
výši 4.783,50 Kč. Důvodem je artorttzace poškozeného majetku.

9)

zrušuje bod č. 3 usnesení é. 19 z21.6.2006, kterým se schvalovala směna obecních
pozemku parc.č. t237ll a parc.č.1237l2 ra sousední pozemky 1238, 1239/1 a 1239/2
v majetku pí Evy Dvořráčkové.

voleb do zasfupitelstev obcí výbory finančnía kontrolní, a bere na vědomí
zrušení poradních orgránů starosty.

10) zrušuje ke dni

V Hu§ěnovicícb 2t.9.2006

František Čevela
starosta
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místostarosta

