OBEC HUŠTĚNOVICE
USNESENÍ

č.10

Z 1O.VEŘEINÉHo zasppÁNÍ zasrupITELSTVA OBCE konané dne

17.6.2Oa4

Zastupitelstvo obce po projednání:

č.1/10 ze dne 17 .6.2004 ke zprávě o činnosti starosty a předsedů komisí starosty
podle § 84 odst.I zákona č.12812000 Sb., o obcích ve znéni pozdějšíchpředpisů
Bere na vědom
veřejného zasedání,

í zprávuo

činnosti starosty a předsedů komisí od posledního

č.2110 ze dne 17.6.2004 ke zvýšeníťrnančníholimitu

e

av

í roáodnutí starosty

obce o zvýšenífinančníholimituhotovosti
v pokladně Obecního úřadu na maximálně na 10 000Kč.
ber

n

ě d om

Č. 3/10 ze dne I1.6.2004 k stanovení výše odměn členůmzastupitelstva Obce Huštěnovice
a) Na základé Nařízení vlády ě.33] 12004 o odměnách." za výkon funkce ělenů zastupitelstva

a)

Bere na vědomí úpravuodměny zavýkonstarosty

podle

b)

§ 84 odst.2

sta novuj

splatnostíod1.1 ,2004.

písm.r) zákonaě.12812000 Sb., a

eponecháníodměnneuvolněnýmělenůmzastupitelstvaobcevdosavadní

výši.

Č.4ll0

ze dne I7.6.2004 k úpravě rozpočtu č.l Obce Huštěnovice podle § 84 odst.2
písm.c) zákona č.12812000 Sb.,o obcích ve změní pozdějšíchpředpisů

\/

schval uje

změnurozpočtuč.ldlepředloženóhonávrhu.Celkový rozpočetObce

Huštěnovice na rok 20a4

alr:

Příjmy - zvýšeni celkem
Vydání - zvýšenícelkem

31.000,- Kě
489.000,- Kč
Schodek rozpočtu obce ve výši 458,000,- Kě bude vypořádán ze zůstatku roku 2003.
č. 5/10 ze dne 17.6.2004 k převodu části pozemku p.č.423

Podle § 85 písmeno a) zákona ě.12812000 Sb., o obcích ve změní pozdějších předpisů

ne

chvaluj e

převodčástipozemkup.č.423 ovýměře cca70 m2pro úěelyvýstavby
garéůe.Pozemek p,č.423je ve v územním plánu sídelníhoútvaru Huštěnovice veden jako
s

plocha veřejné zeleně.

Č.6110 ze dne

17.6.2004 k žádosti o udělení výjimky pro Zékladníškolu Huštěnovice

schvaluj e žádostoudělenívýjimky podle §6odst,3 zilkonač.2911384osoustavě
základních a středních škol ve znénípozdějšíchpředpisů z důvodůnižšíhopočtu žaků
v jedné třídě.
č. 7l10 ze dne I1 .6.2004 ke změně č.l územníhg plánu sídelníhoútvaru Huštěnovice podle
§ 84 odst.2 písm.b) zákonač.12812000 Sb., o obcích ve změní pozdějšíchpředpisů

l u j e obecně závaznouvyhlášku (příloha č. 1 ) o změně ě.I územníhoplanu
sídelního útvaru Huštěnovice ze dne 17.6.2004, která doplňuje obecně závaznou vyhlášku
obce Huštěnovice o územním plánu sídelníhoútvaru Huštěnovice ze dne 10,10.1996.
sc h v a

Č. 8

/10

Podle

§

sc h v a

ze dne 17.6.2004 kuzavíeníveřejnoprávní smlouvy v oblasti přestupků.
63, § 66c a § 66e zákonač,128/2000Sb.,

uj

e

uzavŤeníveřejnoprávní smlouvy mezi Městem Uherské Hradiště a Obcí
Huštěnovice o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků podle § 52
písm.a) a § 53 odst.1 zákona č.20011990 Sb.,ve znění pozdějšíchpředpisů.
1

Č.9lI0 ze dne I7.6.2004 k návrhu odpisového planu Zét<ladníškoly Huštěnovice
Podle § 26 písm.g) zžkonaě.250l2000Sb., o rozpoětových pravidlech územníchrozpočtůve
zněni p ozděj šíchpředpi sů

schvaluj e odpisowýplanpříspěvkové

2004 ve
a)

výši 42

poskynutí dvou

5I2

Kč takto:

splátek 21256Kě

b) vrácení splátek

Č. 10/10 ze dne

za rok 2003

otganizaceZákladniškolaHuštěnovicenarok
k30,6.2004

21256Kě k3r.I2.2004

256Kě do 3I.].2004
21256Kč do 31.1.2005

21

17.6.2004 k rozdělení hospodářského výsledku Zikladní školy Huštěnovice

Podle § 30 odst.4 a § 32 odst.i a odst.2 zák, ě.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtůve znění pozdějších předpisů
s

chv al uj e rozdělení hospodářského výsledkupříspěvkové organizaceZžlkladní

Huštěnovice zarok 2003 takto:

HospodáŤský výsledek celkem
Fond rezerv - k dalšímu rozvoji své činnosti
Fond odměn

71,929 ,44Kě
57 929,44 Kě
14 000 Kč

škola

č. 11/10 ze dne 17.6..2004 k vybudovaní

35

Podle §

Cyklostezky Babice - Kostelany

nad Moravou

odst.1 zákonaě.12812000 Sb., o obcích ve znění pozdějšíchpředpisů

l uj e zémĚtvybudovtání cyklostezky Babice - Kostelany nad Moravoujako
součást Moravské cyklotrasy

sc h v a

schvaluj e

umístění stavby Cyklostezka Babice-KostelarrynadMoravou vkatastru
nabrázi Baťova kanálu na pozemku p,ě. PK 7I83lL v majetku obce

obce Huštěnovice

Huštěnovice

a

á

k

námite
k umístěníCyklostezky Babice-Kostelany nad
pozemku p.č. PK 162015 v majetku Povodí Moravy.
nem

Moravou na

č. L2l10

á

zpracovat pravidla pro udělovaní zakinek obce Huštěnovice ve finančnímplnění
á d
do 2.000,000,- Kč bez DPH v souladu se zákonem ě.4012004 o veřejných zakégkách.

Ukl

.a

Termín:

Zodpovídá:

příloha
příloha
příloha

30.9.2004
starosta

č.1 O schválení změny .ě.I UP SU Huštěnovice
č.2 OZY o změně č.1 UP SU Huštěnovice
č.3 úprava rozpočtu č.1

Huštěnovice L7.6.2004
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František Čevela
starosta

