Informace z 7. zasedání zastupitelstva obce Hurtova Lhota
Zasedání se konalo: dne 16.6.2011 v místní hospodě (z důvodu rekonstrukce O.ú.) od
1900 do 2130 hod.
Přítomni: P. Dočkal, J. Cudlín, K. Dočkal, K. Kutlvašr, J. Bouchner, L. Holenda
Omluven: J. Dočkal

Došlá pošta:
-

VEOLIA Transport – faktura za dopravní obslužnost měsíc květen – 3.301,-Kč.
Telefónica O2 – faktura za telefon měsíc květen – 614,-Kč.
Město Přibyslav – faktura za uložení odpadu na skládce v Ronově – 2.547,-Kč.
Technické služby Havlíčkův Brod – faktura za odvoz a likvidaci plastů – 240,-Kč.
Sdružení místních samospráv – členský příspěvek - 1.200,-Kč.
GlobeWeb Czech s.r.o. – faktura za licenci web. stránky – 1.200,-Kč.
Požární bezpečnost s.r.o. – faktura za požární nádrž – 11.160,-Kč.
ČEZ Prodej, s.r.o. – faktura za el. energii (doplatek za rok 2010) – 15.954,-Kč.
PC PETR CULEK – faktura za karburátor a nůž křovinořezu – 2.892,-Kč.
SITA CZ a.s. – faktura za odvoz a likvidaci odpadů – 30.462,-Kč.

Všechny došlé faktury byly uhrazeny v řádném termínu.

Zastupitelstvo obce:
1. Bylo seznámeno s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 a schválilo
závěrečný účet obce za rok 2010.
2. Rozhodlo provést vyčištění a dezinfekci vodního zdroje. Provedením pověřena firma Milan
Cepek, Studnařské práce Sokoleč. Bude provedeno vyčištění a vyspárování obou zdrojů i
sběrné studny a výměna stávající filtrační vrstvy za novou. Cena práce a materiálu cca.
35.000,-Kč.
3. Z důvodu vyšších nákladů na el. energii a zaplacení vodní daně (poplatek za odebrané
množství podzemní vody dle zákona o vodách), zastupitelstvo rozhodlo o zvýšení ceny vody.
Cena pro rok 2010 bude 7,-Kč za 1m3. Tato cena je stanovena z nákladů na provoz a údržbu
vodovodu.
Náklady: elektrická energie
16.900,-Kč
rozbory jakosti a kvality vody
23.000,-Kč
údržba a opravy vodárny
1.100,-Kč
3
vodní daň (2,-Kč/m )
16.536,-Kč
celkem odebráno 8.268m3
Kalkulace ceny:

57.536,-Kč /8.268m3 = 6,96 tj. po zaokrouhlení 7,-Kč/m3

4. Zastupitelstvo obce rozhodlo zadat opravu a údržbu hasičské stříkačky p. Stanislavu
Dejlovi.
5. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že změny rozpočtu (rozpočtová opatření) do výše 100.000,Kč může provádět starosta obce Petr Dočkal. Nad 100.000,-Kč je třeba souhlasu
zastupitelstva.
Zápis ze zasedání je uložen k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
V Hurtově Lhotě dne 19.6.2011

Petr Dočkal

