Informace z 9. zasedání zastupitelstva obce Hurtova Lhota
Zasedání se konalo: dne 10.11.2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Hurtova Lhota od
2000 do 2230 hod.
Přítomni: P. Dočkal, J. Cudlín, K. Dočkal, K. Kutlvašr, J. Bouchner, L. Holenda
Omluven: J. Dočkal

Došlá pošta:
-

STAVAK spol. s r.o. – faktura za rekonstrukci vodovodu – 242.145,-Kč.
Město Přibyslav – faktura za uložení odpadu na skládce v Ronově (srpen) – 2.990,-Kč.
Česká pojišťovna – faktura na roční pojistné obecních budov – 8.850,-Kč.
TRITON MALBA – faktura za malování O.ú. 6.529,-Kč.
Město Havlíčkův Brod – faktura za NEIN dětí v mateřských školách – 71.355,-Kč.
Město Havlíčkův Brod – faktura za NEIN dětí v základních školách – 174.355,-Kč.
Technické služby Havlíčkův Brod – faktura za odvoz a likvidaci plastu (září) – 420,-Kč
Město Přibyslav – faktura za uložení odpadu na skládce v Ronově (září) – 2.762,-Kč.
Roman Fikar – faktura za opravy omítek na O.ú. – 7.368,-Kč.
Ing. Pavel Novotný – faktura za projektovou dokumentaci a odhad – 3.800,-Kč.
Telefónica O2 – faktura za telefon měsíc září – 601,-Kč.
Technické služby Havlíčkův Brod – faktura za odvoz TKO III. čtvrtletí – 22.028,-Kč.
STAVAK spol. s r.o. – faktura za rekonstrukci vodovodu – 205.584,-Kč.
Teso auto-moto – faktura za nový akumulátor do has. stříkačky – 1.485,-Kč.

Všechny došlé faktury byly uhrazeny v řádném termínu.

Zastupitelstvo obce:
1. Rozhodlo uzavřít smlouvu na zimní údržbu komunikací se Zemědělskou společností
Šmolovy a.s. Ceny údržby zůstanou ve stejné výši jako v minulém roce.
2. Rozhodlo poskytnout peněžní dar Mateřské školce v Krásné Hoře ve výši 10.000,-Kč.
3. Bylo seznámeno s možností stát se členem obecně prospěšné společnosti MAS
Českomoravské pomezí o.p.s.
4. Bylo seznámeno s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.
5. Rozhodlo uzavřít veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do informačního
systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) s městem Havlíčkův Brod.
6. Rozhodlo uzavřít veřejnoprávní smlouvu na řešení přestupků s městem Havlíčkův Brod.
7. Schválilo uzavření nájemní smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na dobu jeden rok na
pozemky p.č. 1564, 747/1, 1562/1 v k.ú. Smrčná a 551, 560, 311 v k.ú. Pávov z důvodu
opravy dálnice D1.
8. Bylo seznámeno možností podat žádost o dotaci z programu EU „Program rozvoje
venkova“. Po diskuzi o připravenosti celé akce a finančních možnostech obce zastupitelstvo
rozhodlo podat tuto žádost.
9. Rozhodlo uspořádat předvánoční setkání důchodců.
10. Rozhodlo zakoupit pomocný program na odepisování majetku.
Zápis ze zasedání je uložen k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
V Hurtově Lhotě dne 13.11.2011
Vyvěšeno:14.11.2011

Petr Dočkal

