Usnesení č. 27
z veřejného zasedání Zastupitelstva

obce Huštěnovice, konaného dne 17. 9. 2014

Pozn.: Zvefejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodrienl pfiměfenosti rozsahu zvefejňovaných
osob"lch údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.! o ochraně osobnlch údajů v platném zněnL

Zastupitelstvo

obce Huštěnovice na základě zpráva

návrhů:

I)

schvaluje program veřejného zasedání.

2)

bere na vědomí zprávu o činnosti starosty a zastupitelstva obce od posledního veřejného
zasedání konaného 30.7.2014 a kontrolu usnesení.

3)

schvaluje prodej pozemku p. Č. 57/2 o výměře 33 m2 k. Ú. Huštěnovice dle geometrického
plánu Č. 625-22/2014 panu *****, bytem *****, *****. Kupní cena pozemku je 230 Kč
za 1m2, poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z nabytí
nemovitých věcí hradí kupující.

4)

schvaluje dodatek č.l ke smlouvě o dílo

5)

schvaluje změnu stanov Sdružení obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti
"Babicko" - v článku Vln - Zdroje příjmů svazku - se doplňuje bod "g) dotace fyzických
a právnických osob na výstavbu vodovodních řádů".

6)

a) 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,
b) zrušuje své rozhodnutí ze dne 11. 6. 2014, bod 20 z usnesení Č. 25.

7)

schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi městem Staré Město a obcí Huštěnovice
o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii.

8)

a) schvaluje výsledek výběrového řízení na pořízení stroje na úklid silničních komunikací
za účelem snížení prašnosti v obci Huštěnovice. Vítězná firma Rehos, s.r.o., IČO:
60751258, se sídlem Babice 69, 687 03 Babice, s nabídkovou cenou 1.415.700 Kč včetně
DPH a pověřuje starostu Aleše Richtra podpisem kupní smlouvy.
b) schvaluje spolufmancování tohoto projektu z finančních prostředků obce ve výši
maximálně 200 000 Kč.

9)

schvaluje rozpočtové opatření

Č.

Č.

2013 185.

5/2014.

V Huštěnovicích 17. 9. 2014

starosta

........... ~~.~
místostarosta/ka

.

