Informace z 5. zasedání zastupitelstva obce Hurtova Lhota
Zasedání se konalo: dne 16.8.2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Hurtova Lhota od
1900 do 2110 hod.
Přítomni: P. Dočkal, K. Dočkal, K. Kutlvašr, L. Holenda, J. Bouchner
Omluveni: J. Dočkal, J. Cudlín

Došlá pošta:
-

Technické služby Havlíčkův Brod – faktura za odvoz a likvidaci plastu (červen,
červenec) – 1.060,-Kč.
Telefónica O2 – faktura za telefon (květen, červen, červenec) – 1.872,-Kč.
Město Přibyslav – faktura za uložení odpadu na skládce (červen, červenec) – 6.393,-Kč.
PC PROFI – faktura za náhradní díly na zahr. traktor – 1.217,-Kč.
Veolia Transport – faktura za dopravní obslužnost (květen, červen, červenec) – 7.980,Kč.
Technické služby Havlíčkův Brod – faktura za odvoz TKO II. čtvrtletí – 22.829,-Kč.
GlobeWeb Czech s.r.o. – faktura za licenci web. stránek – 1.200,-Kč.
Zdravotní ústav – faktura za rozbor pitné vody a odpadní vody – 7.915,-Kč.
Grant plus s.r.o. – faktura za výkon zadavatelských činností - 24.000,-Kč.
Geodézie, Ing. Vodička – faktura za zaměření a geom. plán – 6.886,-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. Bylo seznámeno se zprávou o kontrole a činnosti finančního výboru obce.
4. Bylo seznámeno se zprávou o kontrole a činnosti kontrolního výboru obce.
5. Schválilo směnu pozemků obci Pohled dle zveřejněného záměru.
6. Bylo seznámeno s výsledkem výběrového řízení na akci „Zlepšení vzhledu obce Hurtova
Lhota“. Vítězem výběrového řízení je firma Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
7. Schválilo čerpání úvěru u České spořitelny a.s. v Havlíčkově Brodě ve výši 1.500.000,-Kč.
Úvěr bude čerpán na částečné zaplacení investiční akce „ Zlepšení vzhledu obce Hurtova
Lhota“ a zaplacen bude následně z poskytnuté dotace od SZIF Brno.
Zápis ze zasedání je uložen k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

V Hurtově Lhotě dne 16.8.2012
Vyvěšeno:21.8.2012

Petr Dočkal

