Informace z 7. zasedání zastupitelstva obce Hurtova Lhota
Zasedání se konalo: dne 6.12.2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Hurtova Lhota od
1900 do 2200 hod.
Přítomni: P. Dočkal, K. Dočkal, K. Kutlvašr, J. Bouchner, J. Cudlín, L. Holenda
Omluveni: J. Dočkal

Došlá pošta:
-

Technické služby Havlíčkův Brod – faktura za odvoz a likvidaci plastu (říjen, listopad) –
1.260,-Kč.
Chládek a Tintěra – faktura za akci „Zlepšení vzhledu obce Hurtova Lhota“ – 1.842.672,Kč.
Hofman J. – faktura za mat. a práci (pískoviště) – 3.027,-Kč.
Město Přibyslav – faktura za uložení odpadu na skládce (říjen, listopad) – 6.837,-Kč.
Zednictví Zych – faktura za materiál a zednické práce na O.ú. – 35.548,-Kč.
Česká pojišťovna – roční pojistné - 13.071,-Kč.
Veolia Transport – faktura za dopravní obslužnost (říjen) – 3.417,-Kč.

Všechny faktury byly uhrazeny v řádném termínu.

Zastupitelstvo obce:
1. Schválilo změnu programu zasedání.
2. Bylo seznámeno s plněním usnesení z minulého zasedání.
3. Schválilo pravidla rozpočtového provizoria na rok 2013.
4. Bylo seznámeno s činností kontrolního výboru obce v 2. polovině roku 2012.
5. Bylo seznámeno s činností finančního výboru obce v 2. polovině roku 2012.
6. Usneslo se vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Důvodem je změna zákona.
Zásadní změny: zvýšení výše platby ze stávajících 150,-Kč na 250,-Kč (trvale bydlící osoby),
250,-Kč na 350,-Kč (chaty, chalupy, rekreační obydlí).
Osvobození od poplatku pro nově narozené děti (v příslušném kal. roce).
Osvobození od poplatku pro osoby dlouhodobě se zdržující mimo obec (min.
300dní nepřetržitě v roce).
Celá vyhláška je zveřejněna na úřední desce.
7. Rozhodlo upravit výši nájemného z horního rybníka na 500,-Kč/rok. Podmínkou je údržba
břehů rybníka.
8. Rozhodlo poskytnout fin. příspěvek p. VL. Balounovi na provoz obchodu ve stejné výši
jako v loňském roce.
9. Rozhodlo poskytnout fin. dar MŠ Krásná hora ve výši 5.000,-Kč.
10. Rozhodlo poskytnout fin. příspěvek HC Wolfs Hurtova Lhota ve výši 5.000,-Kč na
sezonu 2012/2013.
11. Schválilo složení inventarizační komise takto: předseda J. Dočkal, členové K. Kutlvašr, J.
Bouchner, L. Holenda, K. Dočkal, J. Cudlín.
Inventarizace bude provedena ke dni 31.12.2012.
12. Rozhodlo uspořádat předvánoční setkání důchodců.
13. Rozhodlo uspořádat tradiční vánoční setkání občanů.
14. Rozhodlo upravit nájemní smlouvu na obecní klub. Úprava spočívá v nové výši
nájemného na 3.000,-Kč/rok a v povinnosti údržby zeleně v okolí klubu.
15. Rozhodlo uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností JMP Net, s.r.o. v k.ú.
Pávov (LD Štoky).
Zápis ze zasedání je uložen k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
V Hurtově Lhotě dne 10.12.2012
Vyvěšeno:10.12.2012

Petr Dočkal

