Usnesení č.12
z veřeiného zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice. konaného dne 16,4. 2008

Zastupitelstvo obce na záklaďě zpráv
1

)

S

a návrhů:

chv alu j e proglam veřejného zasedir:j'

2) Bere na

vědom

í zptáv-a o činnosti zastupitelstva

obce od posledního veřejného

zasedžtú.
3)

a) Schvalu je smiour,rr o smlouvě budoucí na výkup pozemků v k,ú. Huštěnovice od paru
Evy Dvořáčkové p,é.93517 o výměře l7m2,93518 o výměře 9nů a935l9 o výměře 8m2
zacenu 100,- Kč zaln2,

b) Schvaluj

e

pro požadovanou stavbu inženýrských sítív lokalitě Předbraru
- srr]ouvu o smlouvě budoucí o provozovánr kanalizace plo veřejnou potřebu se SVaK UH
- rámcpvou smlour.u o zajištěru piynofikace obce, dodávky zemního plynu a provozování
plynárenského zašízeni s JMP Net s.r.o. Bmo
- smloulu o smlouvě budoucí o provozování vodovod.u pro veřejnou potřebu se Sdružením
obcí pro vý-stavbu skupinového vodovodu oblasti Babicko
a pověřuje starostku podepsárum těchto sm]uv.

4) S chvaluj e

směnu pozemlců v k,ú. Huštěnovice ve vlastnicťví obce p.č. 98514 o výměře
I8m2,98515 o qi?měře 784m2, 986123 o výměře 12l4frů,986125 o rrýměře 36n2,986/56 o
výměře 21m2,986127 o výměře 113m2, 986136 o výměře 1Sffi2 za pozerrl§ vk.ú.
Huštěnovice ve vlastnictví Ing, Zďeřl<a Habaně parcely č, ll29l23 o výměře 226ín2,
10201147 o ýměře 79m2, 101617 o výměře l53frů, 10201158 o výměŤe9?m2, 1015/8 o
výměře 130m2, 1020/168 o výměře 224tů, 1010/3 o výnrěře 5kn2, 10201173 o výměře
57m2, l020ll88 o ťyméŤe4m2, 10641288 o výměře 584m2 a pověřuje starostku obce
uzavřením směnné smlouw.
5)

a) Schvaluje

pronájem skladových prostor vDomě služeb o výměře 54m2 a ceně 115,Kě zamZ zarok panu Říhovi, býem Sušice č.148 a pověřuje starosttu uzavřerum smloulry- na
dobu neurčitou s výpovědní ihůtou 3 měsíce.

b) Schvaluje pronájem plochy budor,y Kulturního domu vHuštěnovicích za účelem
umístěru reklamy Finně ImperialMedia s,r.o.. Jedná se o plochu 5 x 3,5m. Nájemné činí
20000,- Kě za rok. Piocha bude pronaj ata na 1 rok. ZO zéroveň pověřuje starostku uzavřením
nájemnr smlouly.

c) Schvaluje

pronájem nebltových prostor vDomě služeb za účelemprovozováru
paru
Marcele
Ondruchové, bylem Košíky177, za užitkovou plochu 19O,- Kě za
kadeřnictví
m2 za rok, ostatnr plochu 50,- Kč za m2 za rok a pověřuje starostku uzavřenrm smlourry na
dobu neurčitou s r.}povědní lhůtou 3 měsíce.

6) Schvaluje doplnění účtovéhorozwhu ve,ynitřní organtzačru směrnici č.2 podle platné
účtovéosnovy o účty47I - 474.
Úeet +lt - uroky zúvéŇ,půjček
a t§rmínovaných vkladů,
tňet 472 - penále a poplatky penále z obchodní ch závazkoých vztahtt poplatky z prodlení a

správní poplatky,
účet473 - kursové ztráty vzrukající při ocenění majetku a závazktt uvedených v §4 odst. 12
zéů<ona č.563l I99l Sb. o účetnictví,
ilěet 474 - finančnínáklady, bankovní poplatky, naklady z titulu z úbytku cenných papíru při
prodeji, postoupení pohledávek, náklady na správu, uloženía úschovu cenných papíru.

7) Schvaluj e na zékladézék. 12812000 Sb. §84 odst. 2 písm. b v platném znénízávérečný
účetobce a souhlasí dle zák.25012000 Sb. §l7 odst. 7 písm. a vplatném rněni
s hospodařením obce Huštěnovice

zaí.2007 bez výhrad.

8) Pověřuj

e starostku zajištěním kupních smluv na pozemky pro stavbu kanalizace
v Moravní ulici a následně k jejich podepsání.

9) Schvaluje

prodej pozemků vk.ú. Huštěnovice vmajetku obce p.č. 290lI o výměře
p.č.29012
262ín2,
o výměře 26lm2, p.ě. 287ll o výměře I58m2, p.č. 28712 o výměře
22lm2, p.č. 284lI o výměře ll8m2, p.ě. 28412 o výměře 261ín2, p.č. 29714 o výměře
43m2, p.ě. 297llo qýměře 20Im2 a p.č. ,29713 o výměře l04ín2 za I0,- Kč za m2 a
pověřuje starostku uzaťenímkupních smluv. Žaaaterc jsou povinni uhradit sepsání
kupních smluv.

10)

Bere na vědomí souhlas s povolením sjezdu z

obecní komunikace p.č. 903 v k.ú.
Huštěnovice na parcelu č. 1895 a 1896 v k.ú. Babice u Uherského Hradiště pro firmu
Rybolov s.r.o. a souhlas s povolením sjezdu z p.č. 95413 na p.č. 93517 v k.ú. Huštěnovice

pro paní Evu Dvořáčkovou.
11)

Schvaluj e pořízenízměny č.4 územního plánu Huštěnovice - nnénavyužítípozemku

podél silnice III. třídy směrem na Sušice, z omé půdy na cyklostezku, zapodmínky, že
náklady na změnu ÚP ponese obec Sušice. ZO pověřuje starostku uzavřením smlouvy
s obcí Sušice o financování této změny UP.
12)

Bere na vědomí přerušení provozu

v mateřské škole z důvodu čerpánídovolené od

.7. ďo 22.8.2008. Pověřuje Mgr. Zuzanu Bazalovou zveřejněním doby přerušení provozu
MŠna přístupném místě ve škole nejméně na dobu 2 měsíců předem.
7

13)

14)

Schvaluje bezplatný převod pozemků p.ě. 55718,55719,557ll0 a557ll1 o celkové
qýměře 332l m2 v k.ú. Huštěnovice, z majetku ŘSO Čn do majetku obce Huštěnovice a
pověřuj e starostku uzavřením darovací smlouvy.
Schvaluje

bezplatný převod pozemku p.č.55717 o qýměře 80 m2 v k.ú. Huštěnovice
z majetku obce do majetku ŘSP Čn a pověřuje starostku lzavíenímdarovací smlouvy.

15)Schvalujerprodej pozemku p.č.104613 o qýměře 4m2v k.ú. Huštěnovice zacenu40,Kě zam2}ó ZK. Pověřuje starostku uzavŤenim kupní smlouvy.

'
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16)

Stanovuje

dle §84 odst.2 písm. azák.ě. t28l2000 Sb. v platném zrění odměny
neuvolněným členůmZO takto:
Předsedové
700,- Kč.
Poprvé se odměna v této výši vyplatí za měsíc duben.

výborů

V Huštěnovicích 16.4.2008

....á{&.&ť-.t.

Jarmila ulmanová
starostka

místostarosta

,ď

fu"-há

Mgr. ZluanaBazalová
místostarostka

