Usnesení č. 16

z veřejného

zasedání Zastupitelstva

obce Huštěnovice,

konaného

dne 13. 03. 2013

Zastupitelstvo obce na základě zpráva návrhů:

2)

schvaluje program veřejného zasedání.
bere na vědomí zprávu o činnosti starosty a zastupitelstva

3)

konaného 29.01. 2013.
a) schvaluje neinvestiční

příspěvek

pro TJ Sokol Huštěnovice

b) schvaluje neinvestiční

příspěvek

pro ČČK Huštěnovice

c) schvaluje neinvestiční
20.000 Kč

příspěvek

pro Římskokatolickou

I)

d) schvaluje neinvestiční

příspěvek

příspěvek
Hradišti ve výši 1.000Kč

pro Záchrannou

ve výši 5.000 Kč
farnost

Huštěno~ice

ve výši

stanici

volně

Staroměstsko

žijících

živočichů

v ČR, pobočku

a Region

pro MAS Severní Chřiby a Pomoraví,

Slovácko,

v Uh.
kde

kde členský přísp.

i)

schvaluje členský příspěvek pro Sdružení
přísp. činí 5Kč/obyv./kal.
rok

j)

schvaluje členský příspěvek pro Sdružení místních samospráv ČR, kde členský přísp.
činí pevnou částku za obec ve výši 1.000Kčlkal. rok + 1Kč/obyv./ka1. rok

k) schvaluje členský příspěvek
0,50Kč/obyv./ka1. rok
4)

ve výši 95.000 Kč

pro Svaz tělesně postižených

g) schvaluje členský příspěvek pro Mikroregion
členský přísp. činí 1OKč/obyv ./kal. rok
h) schvaluje členský příspěvek
činí 5Kč/obyv./kal. rok

VZ,

pro Svaz včelařů ve výši 2.000 Kč

e) schvaluje neinvestiční
příspěvek
Buchlovice ve výši 1.000 Kč

f) schvaluje neinvestiční

obce od posledního

pro

obcí pro rozvoj Baťova kanálu, kde členský

družení

měst

a obcí,

kde

členský

přísp.

činí

§84 odst. 2 písmo b) zákona č. 12812000 Sb. v platném znění
rozpočet
na rok 2013, příjmy ve výši 9.254.900Kč,
výdaje ve výši 14.772.200
Kč (14.625.200Kč
jsou výdaje dle vyvěšeného
návrhu rozpočtu a jsou navýšeny o
neinvestiční
příspěvky a členské příspěvky ve výši 147.000 Kč, dle již schváleného
usnesení k bodu číslo 3). Financování je ve výši 5.517.300 Kč, schodek rozpočtu bude
kryt ze zůstatku na bankovním účtu obce u Komerční banky, který k datu 11. 3. 2013
vykazoval zůstatek 13.099.338,65Kč.

schvaluje na základě

opravňuje

starostu

obce

Aleše

Richtra

k úpravě

závazných

ukazatelů

schváleného

rozpočtu:
a) Rozpočtovým opatřením při přijetí účelově určených
a darů jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.

dotací, finančních

příspěvků

b) Rozpočtovým opatřením při čerpání mimořádných výdajů v rozsahu 1%
schválených výdajů pro rok 2013. Za mimořádný výdaj se v tomto případě
považuje nutný výdaj na chod obce v případě živelné pohromy či havarijního stavu
majetku.
c) Rozpočtovým opatřenim v případě daně z příjmu právnických osob za obec
Huštěnovice za rok 2012, ve stejné výši na straně příjmů i na straně výdajů.
5)

schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části domu služeb panu ing. Adamu Ondruchovi
a pověřuje starostu jejím podepsáním.

6)

schvaluje pravidla pro zadávání veřejných zakázek.

7)

neschvaluje starostovi Aleši Richtrovi, na základě § 79 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, proplaceni zůstatku nevyčerpané řádné dovolené roku 2012 v délce 20 dní.

8)

schvaluje účetní závěrku obce Huštěnovice za rok 2012.

V Huštěnovicích 13.3.2013

h.

Aleš Richtr
starosta
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