
Usnesení Č. 18

z veřejného za edání Zastupitelstva obce Huštěnovice, konaného dne 12.06.2013

Zastupitelstvo obce Huštěnovice na základě zpráva návrhů:

I) schvaluje program veřejného zasedání.
2) bere na vědomí zprávu o činnosti starosty a zastupitelstva obce od posledního VZ, konaného 07.

05.2013.
3) schvaluje pronájem reklamní plochy autobu ové zastávky panu Petru Gajdošíkovi staršímu,

bytem Huštěnovice 345. ájemné činí 2.000Kč za kalendářní rok, zastupitelstvo obce pověřuje
starostu Aleše Richtra podpisem nájemní smlouvy.

4) schvaluje prodej části parcely Č. 378/1 v k. Ú. Huštěnovice o výměře 822 m2, v geometrickém
plánu Č. 569 - 94/2012 označena jako parcela 783/3, panu Otakaru Neoralovi, bytem Huštěnovice
č.p. 215, za cenu 20,- Kč/m2 a náklady spojené převodem v katastru nemovitostí a pověřuje
starostu Aleše Richtra podpisem kupní smlouvy. •

5) schvaluje smlouvu odpovídající věcnému břemenu, Č. smlouvy: OT- 14130004246/003 se
společností E. ON Distribuce a.s. a pověřuje starostu Aleše Richtra podpi em smlouvy.

6) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene Č. 49850/1/2013 se společností JMP et, s.r.o. a
pověřuje starostu Aleše Richtra podpisem této smlouvy.

7) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene Č. smlouvy EKO-JMP/Huštěnovice/458/13/P KS
SMS 1209000360 se polečností lMP et, .1'.0. a pověřuje staro tu Aleše Richtra podpi em této
smlouvy.

8) schvaluje srn louvu o partner tví a polupráci Č. OI/20 13 s městem Staré Město a pověřuje staro tu
Aleše Richtra podpisem této smlouvy.

9) schvaluje závěrečný účet obce Huštěnovice za rok 2012 včetně zprávy o vý ledku přezkoumání
hospodaření za rok 2012 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

10) schvaluje odpi ový plán na 1'.2013 pří pěvkové organizace ZŠ a MŠ Huštěnovice. Odpisy činí 82.
032,- Kč a budou poukázány zřizovatelem na účet příspěvkové organizace v pololetních splátkách
k 30.6.2013 a 31. 12.2013. Zastupitelstvo obce zároveň nařizuje odvod zpět zřizovateli ve lhůtě
30 dnů po obdržení.

11) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Huštěnovice za
rok 2012.

12) schvaluje dle § 23 odst. 5 zákona Č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, tředním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání v platném znění výjimku z počtu žáků, který stanovuje vyhláška
č.14/2005 Sb., § 2 o základním vzdělávání, v platném znění, s celkovým počtem 28 dětí ve třídě
mateřské školy na dobu trvalou.

13) schvaluje výsledek výběrového řízení na akci "OÚ Huštěnovice - rekonstrukce ploché střechy".
Vítězná firma DVS LINE, a .. Sokolovská 572, 686 O I Uherské Hradiště s nabídkovou cenou 580.
036 Kč s DPH a pověřuje tarostu Aleše Richtra podpisem smlouvy o dílo.

14) schvaluje smlouvu Č. 174/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2013.
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