Usnesení č.18
z veřejnóho zasedtíníZastupitelstva obce Huštěnovice. konaného dne 17.12. 2008

Zastupitelstvo obce nazákladě zpráv a návrhů:

1) Schvaluje

program veřejného zasediání.

2) Bere na vědomí zptávu o činnosti starostky
Y

a zastupitelstva obce od posledního

Z, konarlého I2.I 1 .2008.

3) Schvaluje rozpočet na r. 2009. Příjmy činí2I.274.000,- Kč, výdaje činí
17.32I.000,- Kč. Přebytek rozpočtu činí3.953.000,- Kč.

4) Schvaluje

rozpočtovéopatření ě.2na r.2008. Příjmy se zvyšují o I.246.000,- Kč,
v}daje se snižujío 1.5 16.000,- Kč. Schodek hospodaření klesá o 2.7 62.000,- Kč.

5) Schvaluje

směnu pozemků vmajetku obce p,ě. 703168 o výměře 20 m2,703167 o
výměře 22I m2 v k.ú. Huštěnovic e za p.ě. 703138 o výměře 208 m2 a 704lI7 o qýměře
33 m2 v k.ú. Huštěnovice v majetku Pavla Čevely, bytem Kudlovice ě. 258 a Františka
Čevely, bytem Huštěnovice ě.47. ZO pověřuje starostku sepsáním směnné smlouvy.

6) Schvatuje prodej p.č.69513 o aýměře 69 m2 ap.č. 69213 o qiměře 68 m2 vk.ú.
Huštěnovice v majetku obce manželůmEvě a Františku Čevelovým, bytem
Huštěnovic e č. 47 za I0,- Kč za l m2. ZO pověřuje starostku sepsáním kupní smlouly.
7) Pověřuje starostku podáním výpovědi zpronájmu nebytových prostor vDomě
služeb paní Pavle Veselé k

1.1

.2009 s

ýpovědní lhůtou 3 měsíce.

8) Schvaluje

pronájem části p.č. 520 o výměře 335 m2 a část p.č. 524lI o qýměře 41
m2 v k.ú. Huštěnovice firmě Jednota spotřební družstvo Uherský Ostroh na dobu
neurčitou, za ceu 5,- Kč za l rď a rok. ZO pověřuje starostku sepsáním nájemní
smlouvy,

9) Schvaluje zqýšeníčlenskéhopříspěvku Sdruženíobcí pro rozvoj Baťova kanálu

a

10)Schvaluje rozpočet Sdruženíobcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na

řece

vodní cesty na řece Moravě na3,- Kč na občana a rok.

Moravě nat.2009.

1

1)

Schvaluj e rozpočtový v}hled Sdruženíobcí pro rozvoj Baťova kanálu
na řece Moravě do r.2012.

a vodní cesty

12)Schvaluje výsledek inventarizace majetku obce k30.11.2008, kdy majetek obce
ěínil 47.616.462,13 Kč a majetek příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Huštěnovice ěinil

7

.I4I.3

9

1,86

Kč.

S,r,o,
13)Schvaluje znění dohody o narovnánímezi obcí Huštěnovice a JMP Net,pověřuje ,

jejich majetku. Zo

Plynárensk á 49gll, Brno, ve věci předaní plynovodu do
starostku podepsáním dohody o narovnání,

a
l4)schvaluje znění dohody o ukončenínájemního vňahu mezí obcí Huštěnovice
jejich
do
JMp Net, s.r.o. , plynárlnská 49gll, Brno, ve věci předaní P,lYnovodu
nájemního vztahu,
majetku. zo povjruje starostku podepsáním dohody o ukončení

organizací
bezplatný pronájem osvětového zaŤízeníč.p. 144 místní
na
smlouvY
nájemní
ž*rraourrkéhosvazu. Zo pověřuje starostku sepsáním
dobu určitou 3 let.

l5)Schvaluje
^-'E;rkéh"

pro aktivní
16)Schvaluje finančnípodíl obce Huštěnovice na projektu ,,Vybavení
pomoraví",
ve výši
kulturní u ,pot"o..rský zivot obcí sdruženíSeverni Chřiby a
spolupráci,
25.499,_Kč. Zopověruje starostku obce podepsáním Smloulry o

za
ťrnančnípodíl obce Huštěnovice na projektu ,,vlastní _mechanizací
31.000,_ Kč. Zo pověřuje starostku obce podepsáním
obec krásnějšío,, ve rrýši
".u
Smlouvy o spolupráci.

l7)schvaluje

18)

Schvalu

j e cenu za umístění reklamy v Huštěnovském

zpravodaji na

5,_

Kč za I

cmz

,

měst
19)schvaluje majetkové vypoŤádáni se sdruženímpro hospodaření sodpady

a
44,323,20
podÍlu ve výŠi
obcí se sídlem v Uherském Hradišti a souhlasí s vyplacením

Kč pro naši obec. Zo pověřuje starostku obce vyplněním návratky

k majetkovému

vypořádání.

V Huštěnovicích 1,7 .12.2008
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