
Vyvěšeno (i v elektronické podobě): 08. 07. 2020 

Sejmuto: 

 

 

č. 3/2020 

ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 29. června 2020 
 

 

 

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání: 
              

❖ Bere na vědomí: 

✓ plnění úkolu uvedeného v usnesení č. 1/2020 

✓ informace z Mikroregionu Skutečsko – Ležáky, Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, svazku obcí 

Komunální služby Hlinecko a Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. 

✓ informace ohledně dotací na rok 2020 

✓ formální úpravu SOD na akci: „Výměna zdroje tepla ZŠ Holetín“ 

✓ provedení rozpočtového opatření č. 3/2020 

✓ informace o realizovaných akcích 

✓ žádost o prodej pozemků p. č. 1268/3 a p. č. 1268/16, vše v k. ú. Dolní Holetín 

✓ žádost o zpevnění příjezdové komunikace za č.p. 94, k. ú. Holetín 

✓ žádost o pokácení stromů u bytového domu č.p. 113, k. ú. Holetín 

✓ zařazení předložených investičních záměrů ZŠ a MŠ Holetín do strategického rámce MAP II  

✓ vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy a mateřské školy Holetín ke dni  

30. 6. 2020, doručené k rukám starosty dne 29. 6. 2020 Mgr. Zuzanou Novákovou 

✓ připomínky členů zastupitelstva a občanů (viz. Zápis č. 3/2020) 

✓ průběžné výsledky zpracování Strategie rozvoje obce Holetín 
 

❖ Schvaluje: 

✓ celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Holetín za rok 2019 bez výhrad 

✓ Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova evidenční číslo: OŽPZ/20/22435 (Oprava 

místní komunikace) dle předloženého návrhu 

✓ Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární 

ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020 

(evidenční číslo smlouvy OKŘ/20/22237) dle předloženého návrhu 

✓ Smlouvu o spolupráci mezi obcemi při financování pracovního úvazku koordinátora komunitního 

plánování sociálních služeb dle předloženého návrhu 

✓ směnu pozemků na Horním Babákově dle zveřejněného záměru obce Holetín č. 1/2020 

✓ prodej pozemku p. č. 2570, k. ú. Dolní Holetín, dle zveřejněného záměru obce Holetín č. 2/2020 

✓ zveřejnění záměru obce Holetín prodat část pozemku p. č. 2703, k. ú. Holetín za nejvyšší nabídnutou 

cenu (min. 35 Kč/m2) 

✓ Záměry obce Holetín č. 1/2020 a č. 2/2020 

✓ umístění stavební buňky na pozemku p. č. st. 200, k. ú. Holetín, za účelem pořízení zázemí (klubovny) 

pro myslivecký spolek Holetín 

✓ pořízení technického zázemí pro sportovní oddíly 
 

❖ Neschvaluje, aby Mgr. Zuzana Nováková vzala zpět vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky 

Základní školy a mateřské školy Holetín ke dni 30. 6. 2020, doručené k rukám starosty dne 29.6.2020 
 

❖ Vydává Řád veřejného pohřebiště obce Holetín po předchozím souhlasu krajského úřadu Pardubického 

kraje v Pardubicích ze dne 24. 6. 2020, vydaného pod. č.j.: KrÚ 46156/2020/OR/ÚP  
 

❖ Stanovuje počet zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu na 6 zaměstnanců 

 

 
 

                        Ing. Helena Kučerová                    Jan Břeň 

                     místostarostka           starosta  


