Usnesení č. 21
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice, konaného dne 13. 11. 2013
Zastupitelstvo
I)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

obce Huštěnovice

na základě zpráva

návrhů:

schvaluje program veřejného zasedání.
bere na vědomí zprávu o činnosti starosty a zastupitelstva obce od posledního VZ,
konaného 11. 09. 2013.
schvaluje
smlouvu
č.
EKO-JMP/Huštěnovice/P1376/P1377/10-1,PI378/10I,P458,P1021/11-1/13/N o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a pověřuje
starostu obce podpisem této smlouvy.
schvaluje rozpočtové opatření Č. 612013.
schvaluje dodatek Č. 2 ke smlouvě o dílo Č. 35-19 ze dne 6. 5. 2013 a pověřuje starostu
obce podpisem této smlouvy.
schvaluje prodej parcel Č. 1010/3, 1015/8, 1020/158, 1020/168, 1020/173, 1016/7,
1020/147 v k. Ú. Huštěnovice o celkové výměře 784 m2 za cenu 26 977 Kč panu Vojtěchu
Suchánkovi, Babice 568, 687 03 Babice a pověřuje starostu Aleše Richtra podpisem kupní
smlouvy. Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
schvaluje prodej parcel Č. 1020/94, 1020/47, 1130/6, 10201103, 1020/144, 1129111,
1020/118, 1020/56, 1020/96 v k. Ú. Huštěnovice o celkové výměře 1535 m2 za cenu
51 687 Kč panu ing. Jaroslavu Králíkovi, Huštěnovice 318, 687 03 Babice, a pověřuje
starostu Aleše Richtra podpisem kupní smlouvy. Náklady na vklad do katastru hradí
kupující.
a) schvaluje smlouvu o pronájmu neb tových prostor v budově Mateřské školy
Huštěnovice, Č. p. 78, šatna o výměře 15 m , chodba o výměře 4 m2 a sociální zařízení o
výměře 11 m2 paní Janě Ošívkové, bytem Huštěnovice 292, 687 03 Babice na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za pronájem 1500 Kč měsíčně.
b) ukládá starostovi obce vypracovat návrh smlouvy podle bodu a) a tuto smlouvu
uzavřít.
schvaluje smlouvu Č. S 35738/20I2-0Ř
OLe o zřízení věcného břemene a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
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