Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva

Č.

25

obce Huštěnovice,

konaného dne 11. 06. 2014

Pom.: Zvefejněna je upravená verze dokumentu Z důvodu dodrženi pfiměfenosti rozsahu zvefejňovallÝc/1
osobllich údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.! o ochraně osobnic/l údajů v platném zněn/.

Zastupitelstvo
1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)

10)
11)

obce Huštěnovice na základě zpráva

návrhů:

schvaluje program veřejného zasedání.
bere na vědomí zprávu o činnosti starosty a zastupitelstva obce od posledního veřejného
zasedání konaného 27.3.2014 a kontrolu usnesení.
schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Huštěnovice za rok 2013 a souhlasí s převodem celého zisku ve výši 15.369,32 Kč do
rezervního fondu.
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Huštěnovice za rok 2013, sestavenou k datu 31. 12.2013.
schvaluje závěrečný účet obce Huštěnovice za rok 2013 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2013 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad.
schvaluje účetní závěrku obce Huštěnovice za rok 2013, sestavenou k datu 31. 12. 2013.
schvaluje finanční dar ve výši 4.955 Kč Římskokatolické farnosti Huštěnovice na opravu
věžních hodin kostela.
schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014.
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. S 35738/2012-0Ř OLe se
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Praha 1, Nové Město,
Dlážděná 1003/7.
schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030016665/003
s firmou E. ON Distribuce, a.s.
schvaluje prodej pozemků p. č. 935/5 o výměře 7m2, 935/6 o výměře 7m2, 935/7 o
výměře 17m2, 935/8 o výměře 9m2, 935/9 o výměře 8m2, panu M. D. a paní H. D. Kupní
cena pozemků je 100 Kč za 1m2, poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí
kupující, daň z nabytí nemovitých věcí hradí prodávající.

schvaluje prodej pozemku p. č. 935/4 o výměře 30m2 panu P. Z. a paní 1. Z. Kupní cena
pozemku je 100 Kč za 1m2, poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí
kupující, daň z nabytí nemovitých věcí hradí prodávající.
2
13) schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře užitková plocha 8m a ostatní plocha
16m2 v č. p. 290 v obci Huštěnovice panu ing. A. O., na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného je 3.000 Kč za rok.
14) schvaluje smlouvu o spolupráci ke splnění povinností měst a obcí, zejména v oblasti
vedení elektronické spisové služby a digitalizace dokumentů, poskytování služeb
elektronické veřejné správy a výkonu jednotlivých agend, s městem Uherské Hradiště, se
sídlem v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19,68601.
12)

15) schvaluje prodej pozemku p. č. 1379/95 o výměře 28 m2 ap. č. 1379/94 o výměře 60 m2

k. ú. Babice dle geometrického plánu č. 1008-44/2014 paní V. K. Kupní cena pozemku je
202 Kč za 1m2, poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň
z nabytí nemovitých věcí hradí kupující.

schvaluje prodej pozemku p.
1379/98 o výměře 32 m2 ap.
1379/97 o výměře 148 m2
k. ú. Babice dle geometrického plánu
1008-44/2014 panu S. S. Kupní cena pozemku je
202 Kč za 1m2, poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň
z nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
17) a) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 62380/1/2014 s firmou RWE GasNet,
s.r.o.
b) zrušuje usnesení č. 22, bod 8 ze dne 11. 12.2013.
18) schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS201
420003063 včetně dodatku č. 1, s firmou EKO-KOM, a.s.
16)

č.

č.

č.

V Huštěnovicích 11. 06. 2014

starosta

