
Usnesení Č. 17

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice, konaného dne 07. 05. 2013

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 VZ,

konaného 13.03.2013.
3) schvaluje výsledek výběrového řízeni na akci "Chodník ke hřbitovu". Vítězná firma

SVS-CORRECT spol. s r.o., Bílovice 176, 687 12 Uherské Hradiště, Ičo: 25513141, s
nabídkovou cenou 1 006 542 Kč s DPH a pověřuje starostu Aleše Richtra podpisem
smlouvy o dílo.

4) chvaluje výsledek výběrového řízeni na akci "Rekonstrukce komunikace ulice K
Moravě". Vítězná firma KARTU EK-EKOSTA V s.r.o., Velehradská 1905, 68'6-03 Staré
Město, Ičo: 26928141, s nabídko vou cenou 2. 053. 336 Kč s DPH a pověřuje starostu
Aleše Richtra podpisem smlouvy o dílo.

5) schvaluje výsledek výběrového řízeni na akci "Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ
Huštěnovice". Vítězná firma Stanislav ŘiJ;11ák-elektroinstalace, Babice 499, 687 03
Babice, Ičo: 16374215, s nabídkovou cenou 967.593 Kč s DPH a pověřuje ředitelku ZŠ a
MŠ Mgr. Jitku Širníkovou podpisem smlouvy o dílo.

6) schvaluje výsledek výběrového řízení na projektovou dokumentaci- víceúčelové hřiště.
Vítězná firma Jan Dudr, Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín, Ičo: 01269330 s nabídkovou
cenou 49.000 Kč s DPH a pověřuje starostu Aleše Richtra podpisem smlouvy o dílo.

7) schvaluje změnu dodavatele energií pro odběrná místa obce Huštěnovice včetně
příspěvkové organizace. Obec bude elektrickou energii a plyn nakupovat prostřednictvím
obecně prospěšné společnosti BEST PRICE ENERGY a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

8) povoluje provozování tombol při plesech, zábavách s hudební produkcí apod. pořádaných
v obci Huštěnovice a zároveň schvaluje, že správ ni poplatek za vydání povolení k
provozování tomboly se nevybírá.

9) schvaluje nákup kompostérů s využitím dotace z OPŽP- výzva 45 a zavedeni separace a
svozu bioodpadů v obci Huštěnovice.

10) a) schvaluje smlouvu o zřízeni věcného břemene č. 46499/1/2013 se společností JMP
Net, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy

b) zrušuje bod 14, usnesení č. 14 z 12. 12.2012

1I) schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013.

12) schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok 2012 a souhlasí
s převodem celého zisku ve výši 1.297 92 Kč do rezervniho fondu.

V Huštěnovicích 07.05.2013
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