č2.

UsNEsENÍ č.t7

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice, konaného 19.12.2005

Zastupitelstvo obce po projednání:

1) b

er

e

na vědomí zprávuo činnosti zastupitelstva obce od posledního veřejného zasedánÍ,

konaného 20.10.2005.

e

na vědomí výsledek inventarizace majetku obce
k tomuto datu činí54.992.490,42Kč.

2) b e r

k 1.11.2005. Hodnota majetku

3) Bere na vědomí zápis zdílčíhopřezkoumání hospodaření obce Huštěnovice s qýrokem:
vrozsahu provedeného dílčíhopřezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny nedostatkY.

chvaluj

§84 odst.2písm.c) zákonaě.12812000 Sb.,oobcíchve znění
pozdějšíchpředpisů změnu rozpočtu č.3 obce Huštěnovice na rok 2005.

4)

s

Příjmy zvýšeny
Výdaje sníženy

e podle

o
o

Rozpočtoqýpřebytek

847.000,1.508.000,1.231.000,-

Kč
Kč
Kč

schvaluj e

poprojednánípodle § 11odst.2 zek.č.250l2000 Sb. orozpočtoqých
pravidlech v platném znértl, a s § 84 odst.2 písm.c.) zékona č.12812000 Sb.o obcích v Platném
zrtéttí,rozpočet obce Huštěnovice pro rok 2006:
6.345.000,- Kč
Pnjmy celkem
Kč
14.983.000,Vydání celkem

5)

Rozdíl

8.638.000,- Kč
prostředků ze zůstatku roku 2005 na BÚ obce.
použitím
ťrnančních
Rozdíl bude řešen

hv al uj

e

nazékladé § 39 odst.l zákonač.l28l2000 Sb.,ve zněnípozdějŠÍch
předpisů pronájem nebytoqich prostor, poloviny autobusové zastávky - novinoqý stánek
v majetku obce případnýmzá$emcům o rrýměře 12íylz ve výši nájmu min.250,- Kólm2lrck.
Doba pronájmu jsou 2 roky. Podmínkou je platba na půl roku předem.

6)

sc

chvaluj e

nazáů<7adé § 39 odst.l zikonač.l28l2000 Sb.,ve zněnipozdějších
parcely
prodej
č.270 o qiměře 55ín2 v majetku obce Huštěnovice Jaroslavu
předpisů
Bajajovi, Huštěnovice ll4. Prodejní cena stavebního pozemku je 80,-Kčlm2. NákladY
spojené s prodejem a zápisem do KN hradí kupující.

7)

s

e

uzaťenísmlouvy o podmínkách ňizeni vécnéhobřemene a budoucí
a dle
smlouvě o právu věcného břemene dle u'stanovení §5Oa- 50b Občanského zákoníku

8)

sc h v a

1

u

j

příslušných ustanovení zákonao pozemních komrrnikacích č. 13/l997 Sb., kterou sjednávají
ŘsĎ eŘ se sídlem Na pankráci Š+6tSe,Praha a obec Huštěnovice ve věci zšzent stavby
prodlouženíchodníku na parcele é. 557 v rozsahu vyplývajícím z plaínéhoÚzemního
rozhodnutí a stavebního povolení.

9)

schvaluj e

uzavřenídodatku č.112006 kesmlouvěoodvozu,vyuŽitíaodstranění

odpadu.

schvaluj e

nazákJaděnovelizaceenergetického zákonač.458/2000 Sb., ve znéni
poraC;Si"t, předpisu uzaťenídodatků ke smlouvě o dodávce zemního plynu,

10)

hval u j e

vzavřeníDodatku ě.1 ke Smlouvě o spolupráci nagrojektu,,Zavedení
širokopasmovéhďinternetu do obcí Zlínského kraje'o č.3368/2004 ze ďne 16.11.2004.

11) sc

cyklostezkY
12) ne s c h v a 1 u j e pro rok 2006 podíl obce Huštěnovice na vybudování
podél Baťova kanálu.
13) u k 1 á d á ťrnančnímuvýboru provést v souladu s ustanovením §9 odst.2) zákona
e.ázonau SB., o finančníkóntroleve veřejné správě a o změně některých zŽkonŮ, ve znění
vyhlášky Ministerstva financí Čp,é.qtetZ004Sb., u příspěvkové otgarizace ZákJadrtt Škola
Huštěnovice kontrolu hospodaření s frnančnímiprostředky zarok2005. Termín 31.1.2006,
zodpovídá předseda finančníhovýboru.

V Huštěnovicích 19. 12.2005

osef slezák

