
Usnesení č.10

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Huštfuovice. konaného dne 19.12. 2007

Zastupitelstvo obce nazákladě zpráv a návrhů:

1) Schvaluj e program veřejného zasedání.

2) Bere na vědomí zprávu o činnosti zastupitelstva obce od posledního veřejného
zasedání.

3) Schvaluje výsledek inventarizace majetku obce k 30.II.2007, kdy majetek obce mimo
pozemků činil 43.55 1. l 5 1,05 Kč.

4) Schvaluje sohledem na vysoký náklad na pořízení znaleckých posudků kocenění
pozemků zjištěných při digitalizací jako ceny reprodukční týo základní ceny vychéaející
z hodnot vyhlášky ě.54012002 Sb.

/ Orná půda. chmelnice, vinice, zaltrada, ovocný sad, trvalý travní porost 3,- Kč zam2
r' Lesnípozemky 3,80Kč zam2
,/ Stavební pozemky 35,- Kč zam2

5) Schvaluje rozpoětové opatření ě.3 na r.2007. Příjmy se zvyšují o 1.357.000,_ Kč,
ýdaje se snižují o 1.870.000,- Kč. Schodek.,rozpočtu klesá o 3.227.000,- Kč. Po
provedené úpravě je rozpočet nat.2007 přebl.tkový.

6) Schvaluje rozpočet na r. 2008. Rozpoěet je sestaven schodkový. Příjmy činí
10.658.000,- Kč, výdaje I4.934.0a0,- Kč, schodek činí 4.276.000,- Kč. Schodek bude
kryl ze zůstatku r.2007. Zůstatek finanční hotovosti k 30.11.2007 na účtech obce je
12.404.I49,42Kč.

7) Bere na vědomí povolení zřizení sjezdu zkomunikace u ě.p. 47 vChaloupkách,
v místě Huštěnovice, na pozemku p.ě. 62013. Důvodem je sjezd ke stavbě inženýrských
sítí v lokalitě Předbraní p.ě.70313.

8) Schvaluje převod prostředků ve výši 20.608,- Kč zinvestičního fondu příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Huštěnovice do jejího rezervního fondu.

9) Schvaluje dodatek č.1 k sazebníku poplatků vybíraných obcí Huštěnovice. Předmětem
dodatku jsou sazby zapronájemjednotliqých sálů Kulturního domu.

10) Schvaluje výkup pozemků:
- p.č. 380 v k.ú. Huštěnovice o výměře 953 m2 zacenu 50,- Kč zam2
- p.č. 378lI v k.ú. Huštěnovice o výměře 1719 m2 za cenu20,- Kč zam2
za celkovou částku 82.030,- Kč od paní Staškové a pověřuje starostku sepsáním kupní
smlouly.

1 1) Schvaluj e členský příspěvek Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na
řece Moravě pro r. 2008 na 2,- Kč za oběana.

12) Schvaluje zadánizměny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Huštěnovice.



13) §chvaluje navýšení majetku obce o budovu skladu č.p. l44, dle znaleckého posudku
číslo 8034/389107Ing. Frarrtiška Obdržálka. Jedná se o črástku 336.020,,Ké.

14) Schvaluje smlouvu o ňízenívěcného břemene mezi Ředitelstvím silnic a dá]nic ČR,
Praha a Obcí Huštěnovice, na p.č. 557 16 v k.ú. Huštěnovice, kde náhrada z.a zřlzeni
věcného břemene činí 1.500,- Ké + 19% DPH. Pověřuje starostku podepsáním smlouvy a

zajištěním podkladů pro nabytí ptáv nakatastru nemovitostí.

V HŇtěnovicích 19.12.2007
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starostka
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místostarosta
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místostarostka
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