Usnesení č.11
obce Huštěnovice, konaného 16.9.2004
zastupitelstva
z ll.zasedání

Zastupitelstvo obce po projednání:

1) b

er

e

na vědomí zprávuo činnosti starosty a předsedťr komisí od posledního veřejného

zasedání.

2) b e r e na vědomí stanovení termínu inventarizace obecního majetku ke dni 30.9.2a04 a
jáenování hlavní inventarizačníkomisi ve složenípředseda Ing.Slezák Josei Irrg. Čechmánek
Pavel a Remeš Josef. Zfuoveňmístostarosta Ing. Slezák byl pověŤen o organizačnízajiŠtění
inventarizace.

3)

chv al u j e kriteriapro

s

přijímání dětí do Mateřské školy:

rodičůnebo zákonnýclr zástupců do zaměstnání
b) Dosaženívěku dítěte 3 let
c) Sociální naléhavost nebo složitá rodinná situace
Rozhodováním o přijetí pověřuje ředitelkrr PO ZŠ.
a) Nástup

je

uzavíeníveřejnoprávní smlouvy snrěstemUherské Hradiště, které bude
vykonávat namísto orgánů obce Huštěnovice v jejich správním obvodu veškerou přenesenou
působnost souvisejícís výkonem státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
vyplývajícíz §4 zék.č.359/1999Sb.; o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějŠÍch
předpisů stanovených touto smlouvou.

4)

sc

hv al

chv

u

l u j e nazákladě §84 odst.2 písm,c) zákonač.128/2000 Sb.,o obcíchve znění
pozdějších předpisů úpravu rozpočtu obce Huštěnovice ě.2 ve smyslu § 16, zákona
č.25012000 Sb.,o rozpočtovýclr pravidlech územních rozpočtůve zněni pozdějŠÍchpředpisŮ.
Celkový rozpočet obce Huštěnovice na rok 2004 :

5)

s

a

celkern 27.000,celkem 428,000,výsledek + 455.000,-

PŤíjnry - zvýšení
Výdaje * snížerrí

Celkový

Kč
Kč
Kč

l u j e ve smyslu ustanovení § 31 odst.2,zák.Lo9l200], Sb.,o územnímplánování
a stavebním řádu v platném znénípoŤizení změny ě,2 územniho plánu sídelníhoÚtvaru
Huštěrrovice, Předmětem změny bude cyklostezka Babice - Kostelany nad Moravou vedena
po hrázi Bat'ova kanálu na k.ú. Huštěnovic e. Žádost bude podán a do 30.9.2004. Zodpovídá
6) s c

hv

a

stafoSta.

7) a) b e I e na vědomí Směrnici č,3 o cestovních náhradách
b) s t an o v u j e,v souladu s § 84 odst.2písm. x,zákonaě.12812004

Sb.,o obcíchve

zněnipozdějších předpisů, aby vyplácení cestovníclr náhrad členŮm zastupitelstva
obce bylo prováděno dle Směrnice č.3 o cestovních náhradách ze dne 19,7.2a04,

neschv alu j e

předloženýnávrhsmlouvyJMPa.s.
provozování plynarenského zaíízenív obci Huštěnovice.

8)

z1.9.2004 napronájema

así spředloženýmzáměrem zpracovartýmzpracovatelemEKOLAgroup, spol.
z července 2004 na vybudování rychlostní komunikace R55 na k.ú. obce a bere
na vědomí vlivy této stavby a jejího píovozu na životníprostředí obce. Současně požaduje,
aby byly minimalizovány negativní vlivy z titulu záboru zenrědělské půdy.
9)

sou

hl

s r.o. Praha

í

10) s o u hl as spřesahem střechyrodinného domu č.p.4a vmajetku BřetislavaČaníka
dle předložené dokumentace spočívající
v přesahu střechy 50 cm nad obecní pozemek
parc.ě.628 za podmínek: a) svedení dešťových vod do kanalizace
b) provádění řádné údržbynadstřešeného prostoru
e l e gu j e starostu amístostarostu nazélk|adézákonač.12812000 Sb., o obcíchve
znénípozďějších předpisů, §84 odst,2 písm.g k účastina konání valných hromad společností,
v nichž má obec majetkovou účast.

11) d

V Huštěnovicich

1,6.9

/4

.2004

ffi

starosta

;

