Obec Horka, 538 51 Chrast
Usnesení č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 22. 6. 2013 v Hlíně

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

ZASTUPITELSTVO OBCE
A – schvaluje - závěrečný účet obce Horka a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření roku
2012 a výsledek hospodaření z výkazu zisku a ztrát 1.054.461,74 Kč a uzavírá
vyjádřením- souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad
- smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky
požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu
Pardubického kraje 2013 mezi obcí Horka a Pardubickým krajem
- smlouvu o výpůjčce sběrných nádob na plasty a sklo č.OS201320003524 mezi
obcí Horka a firmou Ekokom, a.s.
- smlouvu o plnění povinné školní docházky a uhrazení části neinvestičních výdajů
na žáky mezi obcí Horka a městem Slatiňany
- prodej pozemku p.p. 477/30 o výměře 62 m2 v k.ú. Hlína panu M. Lebduškovi
Hlína čp. 17
- vypsání výběrového řízení na projekty – chodník v Horce – pokračování chodníku
od křižovatky hřbitovu a chodník v Hlíně – od autobusové čekárny na konec obce
- vypracování územní studie na lokalitu Z6,P4 a P8 územního plánu obce Horka
v katastrálním území Hlína
- firmu Regio, projektový ateliér s.r.o. Hradec Králové jako zpracovatele územní
studie na lokalitu Z6, P4 a P8 územního plánu obec Horka za nabídkovou cenu
- záměr na odkoupení části pozemku p.p 66/2 v k.ú. Hlína, která bude určena
geometrickým plánem od slečny M. Králové a pověřuje starostu jednáním se
slečnou Královou o tomto záměru
- záměr odprodeje pozemku p.p. 477/35 o výměře 117 m2 v k.ú. Hlína slečně
M. Králové Horka čp. 91
- návrh pana J. Šindlera o doplnění bodu programu o hlasování o vypsání
výběrového řízení na projekt rekonstrukce budovy obecního úřadu čp. 53 v Horce
- vypsání výběrového řízení na smlouvu o dílo na vypracování projektu rekonstrukce
a přístavby budovy obecního úřadu čp. 53 v Horce
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