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Usnesení č. 30

z veřeiného zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice. konaného dne 23. 6. 2010

Zastupitelstvo obce na základě zptáv a návrhů:

1) schvaluje program veřejného zasedámi,

2) bere na vědomí zprávu o činnosti starostky a zastupitelstva obce od posledníhoYZ, konaného
5.5.2010,

schvaluje ukoněení členství Obce Huštěnovice v Regionu Slovácko.

schvaluje závérečný účet a výsledek přezkoumání hospodaření obce zarok 2009 s výhradou

schvaluje rozpočtové opatření č. l zarok 2010

schvaluie prodej pozemku p.ě.268 o výměře 58m2 v k.ú.Huštěnovice v majetku Obce Hušténovice za
80Kč/m' a pověřuje pana místostarostu Ing. A. Adamčíka podpisem smlouvy.

schvaluje pronájem pozemku p.ě 954112 o výměře 381m2 ap.č.954ll3 o výměře 436m2
v k.ú.Huštěnovice za0,50Kčlrďlrokzaúčelem pěstování zemědělských plodin bez qisadby stromů a
trvalých dřevin.Smlouva se uzavře na dobu neurčitou s roční v}povědní lhůtou k30.zaii následujícího
toku. ZO pověřuje starostku obce podepsáním nájemní smlouvy.

schvaluje prodej pozemku p.č.954ll6 o výměře I82m2 v k.ú.Huštěnovice za úěelem stavby rodinného
domu. Cena za m' byla stanovena na280 Kč dle znaleckého posudku č.877IlI4llI0 ze dne 21.6.2010 .

Výměra pozemku bude ponížena o 10m2 dle geometrického plarru č.30/2008 ze dne 7.4.2aO8. ZO
pověřuje starostku obce podepsáním kupní smlouvy.

9) schvaluje Pravidla pro zadávéní veřejných zakánek Obcí Huštěnovice. Zároveň se ruší Pravidla pro
zadávání veřejných zakének ze dne I9.7.2007

10) schvaluje koupi pozemků pod cyklostezkou - napojení cyklistické stezky. Cena za m2 činí 60Kě. ZO
pověřuje místostarostu Ing. A. Adamčíka podepsáním kupní smlouvy.

tr; schvaluje pronájem poloviny objektu čp.358 na p.č. 
^62I v k.ú Huštěnovice za účelem provozování

novinového stánku. Pronajatá plocha má výměru I2m2 a cena za 1m2 činí 250,- Kčlrok. ZO pověřuje
starostku obce podepsáním nájemní smlouvy.

tZ} a) schvaluje dle § 23 odst. (4) zékonač.56112004 Sb., o předškolním,zikJadnim, středním, vyšším
odborném a jiném vzděláváni v platném znéní výjimku z počtu žákina školní rok20l0l2011, který
stanovuje vyhl. č. 48/2005 Sb. § 4 odst.3 o zák7adnímvzdělávání ,v platnémzněni azavazuje se
uhradit zvý šené v ý daj e na v zdélávac í č inno st ško ly.

b) schvaluje dle § 23 odst. (5) zákona č.56112004 Sb., o předškolním, základním. středním,
vyšším odbomém a jiném vzdělávání v platném zněnt výjimku z počtu dětí ve třídě na školní rok
20l0l20l1, kteý stanovuje § 2 odst. 2 vyhl. č. I4l2005 Sb. o předškolním vzdělávén| v platném
znéní, s celkovým počtem 28 děti ve třídě.

3)

4)

6)

7)

8)



13) schvaluje likvidaci ,,Sdružení pro hospodaření s odpady měst a obcí se sídlem v Uherském HradiŠti" -
tčo q+Ótgtl73 avypořádáíivšech závazktla pohledávek dle zprávy likvidátora.

14; schvaluje ýzvu qýběrového iizerú zakéaky:,, Projektová dokumentace a inŽenýrské Činnosti Pro

projekt: So.'iahi pečovatelské býy Huštěnovice'o. Pověřuje starostku podepsráním mandátní smlouvY

s ACCoN GRoUi activity conzuiting. předmětem smlouvy je příprava a otganizaČní zajiŠtění Podání

žádosti o dotaci z programu MMť - Podpora výstavby podporovaných bYtŮ na akci: Sociálně

pečovatelské byty v obci Huštěnovice.

V Huštěnovicích 23. 6. 20]'0
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