Usnesení ě.

1

z veřejného zasediání Zastupitelstva obce Huštěnovice. konaného dne 20. 12. 2010

Zastupitelstvo obce na základě zpráv a návrhů:

1) schvaluje program veřejného zasedání,

2)

bere na vědomí zprálu o činnosti starosty a zastupitelstva obce od posledníhoYZ,
konaného 10. 1 1 . 2010 a kontrolu usnesení

3)

volí jejich členy na základě zákona ě. t28l2000 Sb. § 84
odst. 2 písm. o) a § 117 odst. 1 o obcích v platném znéni;

zílzuje následující výbory

a

kulturní výbor
předseda : Edita Šímová
člen: Jitka Janečková
ělen : Lenk a Zlámalíkov á
v.Ýbor životníhoprostředí

předseda: Radek Sentl
člen: Bohuslav Bazala
ělen: Ing. Stanislav Kočenda
sportovní výbor
předseda :I\E. Zdeněk Hruboš
člen: Pavel Cerný
člen: Ondřej Adamík
členovékontrolního výboru: Ing. Josef Slezák. Mgr. Marek Kryška
členovéfinančníhovýboru: Mgr. Vladimíra Havlíková. Antonín Adamík

4) deleguje dle § 84

odst. 2 písm. g) zékona o obcích v platném znénístarostu obce
Aleše Richtra k zastupování obce na valných hromadách obchodních společností,
v nichž má obec majetkovou účasta sdruženía svazků obcí, jejichž je členem, pro
volební období 2010-2014. Náhradníkem je určen Bc. Hynek Pres.

5) Jmenuje paní Jarmilu Ulmanovou členem školskérady Základní a Mateřské školy
Huštěnovice v souladu s § 167 odst. 2 zák.56112004 Sb. školský zíkon.

6) schvaluje Dodatek ě.Il20l1 ke smlouvě o odvozu, využitía odstranění odpadu mezi
Obcí Huštěnovice a Odpady-Třídění-Recyklace a.s, a pověřuje starostu obce jeho
podepsáním.

platném znění Obecně
závaztouvyhlášku č.Il20I1, která stanoví výši místníhopoplatku zaproyoz systému

7) vydává v souladu

se zákonem o obcích § 84 odst. 2 písm. i) v

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vytůívánía odstraňoviání komunálního
odpadu na 500,- Kě za osobu a rok.

8) vydává v souladu
závaznouvyhlášku

9) vydává v souladu
závaznou vyhlášku
10)

se zákonem o obcích § 84 odst. 2 písm. i) v

platném znění Obecně

se zákonem o obcích § 84 odst. 2 písm. i) v

platném znéníObecně

č. 2l20I1

č. 3l20I1

(psi)

(veřejné prostranství)

schvaluje na základě zákona č. 12812000 Sb. o obcích v platném znění, § 84 odst. 2
písm. c) rozpočtové opatření č, 3 na r. 2010.
Příjmy se zvyšují o 259.558,- Kč.
Výdaje se snižujío 895.862,- Kč.
Financování představuj e částku I .I 5 5 .420,- Kě.

11)

schvaluje starostu obce jako oprávněnou osobu kúpravám rozpočtu vobdobí 1.3I.12.2010.

12)

schvaluje rozpočtové provizorirrm na r.2011 dle přílohy č. 1

13)

schvaluje na základě § 39 odst.

14)

schvaluje smlouvu o zimní údržběmístníchkomunikací mezi obcí Huštěnovice a
firmou FYTO Králík s.r.o. na dobu určitou do 31.3.20t1 a pověřuje starostu

l zákona č. 12812000 Sb., ve zněni pozdějších
předpisŮ pronájem nebYoqých prostor - část autobusové zastávky Anně Hrňové, za
ÚČelem prodeje novin, ěasopisů a tabakoých qýrobků. Zároveň pověřuje starostu
obce uzavřením smlouvy. Výše pronájmu je 1500 Kč za%r.20II.
podepsiáním smlouvy.

15)

schvaluje zvýšeníčlenskéhopříspěvku Sdruženíobcí pro rozvoj Baťova kanálu a
vodní cesty na řece Moravě na 5,- Kč na oběana a rok,

16)

schvaluje podíl obce na financování pruzkumných vrtů pro Sdružení pro výstavbu
skupinového vodovodu v oblasti Babicko v roce 2011 ve výši 45,- Kě na občana. Tato
částka bude součástíschváleného rozpočtu obce Huštěnovice na r. 20Il.

l7) schvaluje výkup % rcdinného domu č.p. 8 za maximálně 70000 Kč a pověřuje starostu
podepsáním kupní smlouvy.
18)

schvaluje

ýkup p.č. 703164 v k.ú. Huštěnovice, lokalita

Bogorových za 380 149 Kč.

l9) schvaluje dodatek č.l ke zřizovacílistině ZŠ.

V Huštěnovicích 20.
..,

/

ft:::),
hles Richtr
starosta

12, 2010

Předbraní od manželů

