Informace z 4. zasedání zastupitelstva obce Hurtova Lhota
Zasedání se konalo: dne 6.6.2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Hurtova Lhota od
1930 do 2130 hod.
Přítomni: P. Dočkal, K. Dočkal, K. Kutlvašr, J. Bouchner, J. Dočkal
Omluveni: L. Holenda, J. Cudlín

Došlá pošta:
-

Technické služby Havlíčkův Brod – faktura za odvoz plastu (březen, duben, květen) –
1.272,-Kč.
Město Přibyslav – faktura za uložení odpadu na skládce (březen, duben) – 6.111,-Kč.
DP comp – faktura za tonery do tiskárny – 6.605,-Kč.
Požární bezpečnost s.r.o. – faktura za dovybavení hasičské výzbroje – 10.480,-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. Rozhodlo uzavřít smlouvu o výpůjčce kontejnerů na odpady od firmy EKOKOM, a.s.
4. Schválilo „Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2012“ s výhradou a přijalo opatření
k odstranění zjištěných nedostatků.
5. Schválilo účetní závěrku obce za rok 2012.
6. Schválilo závěrečný účet obce Hurtova Lhota za rok 2012.
7. Rozhodlo o ukončení nájmu p. Balounovi v prodejně dohodou k poslednímu červenci
tohoto roku.
8. Rozhodlo uzavřít smlouvu s firmou Tewiko systems, na dodávku a montáž herních a
relaxačních prvků dětského hřiště.
9. Rozhodlo provést opravu budovy obecního klubu.
10. Rozhodlo ponechat cenu vodného a stočného ve stejné výši jako v loňském roce.
11. Rozhodlo uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene (č. IV-12-2008648/VB/6, Hurtova
Lhota, ZTV – p. Dejl, vedení nn) se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně.
12. Rozhodlo, že obec bude zastupovat dne 28.6.2013 na konání valné hromady Lesního
družstva ve štokách pan Josef Bouchner ml.
13. Rozhodlo využít možnosti předčasného splacení úvěru u České spořitelny a.s.
14. Udělilo souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu za účelem
umístění zemědělské stavby na pozemku Ing. Jany Šimkové.
15. Schválilo provedení rozpočtových opatření.
Zápis ze zasedání je uložen k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

V Hurtově Lhotě dne 10.6.2013
Vyvěšeno:

Petr Dočkal

