z veřejného zasedání

USNEsENÍ ó.14

Zastupitelstva obce Huštěnovice, konaného 1"7.3.2005

Zastupitelstvo obce po projednání:

1)

b e r e na vědomí zptávuo činnosti starosty, ělenů zastupitelstva a předsedŮ výborŮ od
posledního veřej ného zaseďání,

2)

ber

e

n

av

ědom

í protokoi o hospodaření obce Huštěnovice zarok2004

vykonaného krajským úřadem se závěrem: V rozsahu provedeného přezkoumávání
hispodaření obóe zarck2004 nebyly zjištěny chyby a nedostatky - § 10 odst.3 PÍsm.a)
zákonaě.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření USC.

3) bere na vědomí výsledekkontrolyvýkonustátnísprávysezávérem: Výkonstátní
správy na itseku evidence obyvatel a poskýování údajůje zabezpeěován v Souladu se
iákony, dalšímiprávními předpisy a interními pokyny, kontrolou nebyly shledanY
rredostatky, nejsou navrhována opatření k nápravě.

4) schvalu je

Obecně závaznouvyhláškuobceHuštěnovice ě.L2a}s,klerouse mění
obecně závaznávyhláška obce Huštěnovice ě.212003 o místníchpoplatcích ve znění
Obecrrě závazné vyhtášky Obce Huštěnovice 212004.
j e nazákladé§ 5 zákona č.25Ol200OSb., o rozpočtovýchpravidlechÚSC,
zaIoženíP'ondukulturních a sociálních potřeb a bere na vědomí stanovení pravidel ěerPání
tohoto fondu viz příloha,

5) s chv al

u

6) schv alu j e poprojednánívsouladu

s § 17 odst.7 zák.č.250l2000 Sb.,orozPoČtových
pravidlectr v platnOm znénías § 84 odst.2 písm.c.) zékona o obcích č.128/2000 Sb.
v platnóm znění hospodaření obce zarok 2004.

Příjmy celkem
Vydání celkem

9.431.590,9.538.245,,
100.665,Rozdíl
2003.
roku
Rozdíl byl financovánze zůstatku

7) schv alu je poprojednánípodle § 11 odst.2 zák.ě.250l2000 Sb.orozpoČtových
pravidlectr v plňem znéni a s § 84 odst.2 písm,c.) zžkonaě.12812000 Sb.o obcích
v platném zněn| rozpoěet obce Huštěnovice pro rok 2005:

PŤíjmy celkem

Vydání celkem

Rozdíl

6,434.000,- Kč
9.034.000,- Kč
2.600.000,- Kě

Rozdíl bude řešen dotací ze zůstatku roku 2004 na našern BÚ,

e přistoupení obce Huštěnovice ve Sdruženíobcí pro rozvoj Baťovakanálu
naúzemíZlínskéhokraje, Schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku
obcí dle §49 zak.č.12812000 Sb,,o obcích ve znění pozdějších předpisů.

8) s chv al uj

9)

l u j e nazáklaďé §39 odst.1 zákonaě.12812000 Sb., o obcích veznění
pozdějších předpisů pronájem nebytových prostor Domu služeb ě.p.29O v majetku obce
Huštěnovice paní Jarmile Valentové, Babice ě.p.256 pro prodej drobného zboží.Prodejní
plocha o výměře 29 m2 zacenlJ225,-Kělm2 arok, skladové prostory o výměře 25 m2 za
cenu 115,-Kělm2 arok. Dobapronájmu 1rok.
sc

hv

a

e

10) s chv a l u j
ukoněení pronájmuaplatbynájemného nebytovýchprostorDomu služeb
subjektem Potraviny Blaha Karel k31.12.2a04 dohodou.

hv a l u j e výsledek veřejné soutěže nazakénktzhotovitele,,Studie proveditelnosti
kanalízace ulíce Moravní. "

11) s c

Vybraný uchazeč: VH atelier s.r.o. Brno
Nabídková cena: 35.]00,- Kč vě.DPH
12)s t a n o v u j e na zél<laděnařízenívlády z22.I2,2a04 neuvolněným ělenům
zastupitelstva obce a předsedům výboru výši měsíčníchodměn dle předlqženého návrhu.
13) souhlasí se záměrem získání nemovitosti č.p.62 v k.ú. Huštěnovice do vlastnictví obce a
p o v ě ř uj
starostu kjednání s dědici zatímtoúčelem.
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Vyveseno:

sňato:

