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Usnesení č.8

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice. konaného dne 19.7. 2007

Zastupitelstvo obce na zékladě zpráv a návrhů:

1 ) Schvaluje program veřejného zasedémí.

2) Bere na vědom i zptávu o činnosti zastupitelstva obce od posledního veřejného
zasedáni.

3) Rozhodlo o pořízení změny č.3 ÚP Huštěnovice, lokalita 3.1 - změna p.č. 816 zahrada
na plochu pro rodinný domek s možností podnikání a plochu pro dopravu - garáže, a
podmínky, že nék|ady na změnu ÚP ponese žadatelkalrena Čivelooá, by.rn Huštěnovice
2I0.

Rozhodlo o pořízenízmény č.3 ÚP Huštěnovice, lokalita 3.2 - cyklistická stezka
v blízkosti fotbalového hřiště, čistírny odpadních vod a rybníku.

]

Schvaluje prodej části p.č. 44913 v k.ú. Huštěnovice o výměře 5 m2 matůelům Zdeňce
a Janu Bazalovým. bytem Huštěnovice 353. Prodejní cena byla stanovena ZO na l00,-
KělL m2, tedy 500,- Kě. Sepstíní kupní smlouvy si zajistí žadatelé na své náklady. ZO
pověřuje starostku podepsáním kupní smlouvy.

RuŠí bod ě.1l zusnesení č. 15 ze dne 23.6.2005, kteým byla schválena dosavadní
Pravidla pr o zadáv žní veřej ných zakéaek ob ce Huštěnovic e.

Schvaluje Pravidla pro zadávání veřejných zakánekobcí Huštěnovice.

8) Schvaluje výsledek výběrového řízení na akci ,,Oprava místních komunikací a
chodníků v obci Huštěnovice *Náves".

9) Schvaluje výsledek výběrového íizení nazvaného ,,Projektová dokunentace na akci TI
18 Huštěnovice". Předmětem rnýběrového řízerujsou pruzkumné práce, PD pro irzemru
iizení a PD pro realízaci stavby. Vybraný uchazeč - Ing. Jaroslav Mikulík, K Buchlovu
250,687 08 Buchlovice, IČ 658 t2 36l, nabídková cena 271.320,- Kč včetně DPH.

10) Schvaluj e výkup parcel potřebných k výstavbě komunikace spojující obec Huštěnovice
s cyklostezkou u Baťova kanálu za ceíLLL 60,- Kč za I m2.

l1) Schvaluje členský příspěvek sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na
řece Moravě na r. 2008, ve výši 2,-Ké na obyvatele.

12) Bere na vědomí povolení připojení nemovitosti p.č.329 a330 vk.ú.. Huštěnovice,
majitelŮ Ing. Jaromíra Habaně a Lady Habáňové, bytem Huštěnovice 327 kmístní
komunikaci v majetku obce p.č. l022l2l v k.ú. Huštěnovice.
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V Huštěnovicich I9.7 .2007
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Jarmila Ulmanová
starostka

Ing. Antonín Adaměík
místostarosta
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místostarostka


