Obec Horka, 538 51 Chrast
Usnesení č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 26. 11. 2012 v Horce

Přítomni: D. Dostálová, S. Jarý, J. Šindler, ing. V. Nepivoda, P. Vacek, Bc. M. Pazourek
Omluveni: Mgr. Budínská, M. Novotný, ing. J. Zlesák

ZASTUPITELSTVO OBCE
A – schvaluje - obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
- upravený rozpočet č.1/2012 příjmy - dotace 265 tis. Kč
- členství v MAS společně se Skutčí (MAS=Místní akční skupina), souhlasí s
působením MAS na území obce
- přípravu Integrované strategie území MAS na svém území
- záměr na odkoupení pozemku p.p 482 v k.ú. Hlína od p. Lebdušky, Hlína 17
- záměr bezúplatného převodu pozemku ve zjednodušené evidenci PK p.p. 771/2 a
části pozemku ve zjednodušené evidenci PK p.p. 773 v k.ú. Horka u Chrudimi od
Pozemkového fondu ČR
- návrh rozpočtu příjmy: 3.343.200 Kč a výdaje: 5.343.200 Kč
- záměr odprodeje dvou částí pozemku p.p. 726/1 v k.ú. Horka u Chrudimi dle
přiloženého snímku panu Breiterovi, Mezihoří 11
B – neschvaluje – žádost p. Peciny, České Lhotice o pronájem zemědělských pozemků
v katastrálním území Hlína KN p.p.150, KN p.p. 461 a PK p.p. 470
C – bere na vědomí – žádost p. Jiřího Čápa, Vrbatův Kostelec a Zemědělské společnosti Luže a.s. o
pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Hlína a vysloví se k těmto žádostem
na dalším zasedání
- žádost Ivana a Marcely Dvořákových o prodej pozemků v k.ú. Hlína a
vysloví se na příštím zasedání
D – pověřuje – starostu vytvořením protinávrhu nájemní smlouvy se Zemědělskou společností
Luže a.s.
- starostu jednáním o prodeji p.p. 482 v k.ú. Hlína s panem Lebduškou
- starostu jednáním s Pozemkovým fondem ČR o bezúplatném převodu pozemku
PK p.p. 771/2 a části PK p.p. 773 v k.ú. Horka u Chrudimi
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