Obec Horka, 538 51 Chrast
Usnesení č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 10.5.2014 v Hlíně
Přítomni: D. Dostálová, S. Jarý, J. Šindler, ing. V. Nepivoda, P. Vacek, ing. J. Zlesák
Mgr. L. Budínská, Bc. Milan Pazourek
Omluveni: M. Novotný

ZASTUPITELSTVO OBCE
A – projednalo a schvaluje - účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2013, závěrečný účet obce Horka, zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření z roku 2013 ( při přezkoumání hospodaření obce Horka nebyly zjištěny chyby a
nedostatky-bez výhrad) a výsledek hospodaření z výkazu zisku a ztrát 1.258.216,95 Kč a uzavírá vyjádřením –
souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad


smlouvu o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova na opravu veřejného prostranství kolem budovy
obecního úřadu v Horce mezi obcí Horka a Pardubickým krajem a pověřuje starostu jejím podpisem



smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. 70/0414 mezi obcí Horka a firmou Ekokom a.s. a
pověřuje starostu jejím podpisem



smlouvu o podmínkách provedení stavby Modernizace silnice II/355 Dřeveš-Silnice mezi obcí Horka a
Pardubickým krajem a pověřuje starostu jejím podpisem



podmínky prodeje pozemků v lokalitě u hřbitova v Horce, tak to - cena byla stanovena na částku 450 Kč/1m2, pro
stavebníky, kteří zkolaudují do 3 let od vkladu vlastnického práva do KN, byla stanovena cena 400 Kč/1m2, ve
smlouvě je to ošetřeno, tak že kupující zaplatí částku 400Kč/1m2 a v případě, že dům nezkolauduje do 3 let
doplatí zbytek tedy 50Kč/1m2 jako smluvní pokutu, pro tuto věc je součástí smlouvy i smlouva o předkupním
právu pro obec Horka do doby kolaudace RD, daň z převodu nemovité věci platí kupující



prodej pozemku p.p.523/7 o výměře 1301 m2 v k.ú. Horka u Chrudimi, obce Horka slečně M.D. za dohodnutou
kupní cenu ve výši 520.400Kč dle podmínek prodeje pozemků, zřizuje předkupní právo k tomuto pozemku do
doby kolaudace RD a daň z převodu nemovité věci platí kupující



záměr Obce Horka č.2/2014 o odprodeji části pozemkové parcely č. 477/29 určené geom.plánem, který si na své
náklady nechá zhotovit kupující, cena byla stanovena na částku 35 Kč /1m2 v k.ú. Hlína panu F. M. bytem Bošov
a V. N. bytem Smrček



záměr Obce Horka č.3/2014 o odprodeji částí pozemkové parcely č. 477/29 určené geom.plánem, který si na své
náklady nechá zhotovit kupující, cena byla stanovena na částku 35 Kč /1m2 v k.ú. Hlína panu J.Š.bytem Hlína



záměr Obce Horka č.4/2014 o odprodeji pozemkové parcely č. 477/7 o výměře 79m2 v k.ú. Hlína panu B. T.
bytem Kutná Hora za částku 35 Kč za 1/m2 celkem za 2.765Kč



finanční dar Senior centru Skuteč ve výši 6.000Kč na osobu, jako spolufinancování sociálních služeb, příspěvek
na obyvatele obce Horka, kteří trvale žijí v tomto Senior centru

Dana Dostálová
starosta

Bc. Milan Pazourek
místostarosta

