Obec Horka, 538 51 Chrast
Usnesení č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 31. 3. 2014 v Horce
Přítomni: D. Dostálová, S. Jarý, J. Šindler, ing. V. Nepivoda, P. Vacek, ing. J. Zlesák
Mgr. L. Budínská
Omluveni: Bc. M. Pazourek, M. Novotný
ZASTUPITELSTVO OBCE
A – projednalo a schvaluje - jako nejvhodnější ve výběrovém řízení na realizaci akce „ZTV pro
12 rodinných domů v lokalitě u hřbitova v Horce“ nabídku firmy První stavební Chrudim a.s.
IČO: 46504621 a pověřuje starostu jednáním s firmou a podpisem smlouvy o dílo na tuto akci,
stavební dozor ing. Vladimír Nepivoda a Jan Šindler


cenové podmínky na prodej pozemků k výstavbě rodinných domů za cenu 450 Kč/m2, pro
stavebníky, kteří do tří let zkolaudují, bude cena 400 Kč/m2



záměr č. 1/2014 o prodeji obecních pozemků k výstavbě rodinných domů dle geometrického
plánu č. 259-154/2013 a to pozemky č. 523/7, 523/8, 523/9, 523/10, 523/11, 523/12, 523/13,
523/14, 523/15, 523/16, 523/17, 523/18 a 773/2 za cenu 450 Kč/m2, při kolaudaci do tří let od
koupě pozemku 400 Kč/m2



započít jednání s Pardubickým krajem o smlouvách o podmínkách provedení staveb chodníků
v Horce a v Hlíně a záměru bezúplatných převodů těchto pozemků pod plánovanými stavbami
od Pardubického kraje



předložený návrh urbanistické koncepce zástavby pro lokalitu Z6, P4 a P8 územního plánu v
katastru obce Hlína



skácení 8 bříz v prostoru budoucí křižovatky v lokalitě u hřbitova



se stavbou „Zimoviště pro hospodářská zvířata v Mezihoří za podmínek, které platí pro všechny
stavebníky, že stavbu provede s největší možnou opatrností a v případě poškození cizího
majetku uvede do původního stavu



smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky 515/1, 516/1, 771/2, ZE
523, ZE 771/2, ZE 774, ZE 524/1 v k.ú. Horka realizace nového kabelového vedení NN



dohodu o postoupení práv a povinností z investorství mezi ČEZ a obcí Horka a pověřuje
starostu jejím popisem

B – neschvaluje – žádost p. L. K. o zaměstnání pod obcí

Dana Dostálová
starosta

Bc. Milan Pazourek
místostarosta

