č. 2/2022
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 6. června 2022
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
❖

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Bere na vědomí:
splnění úkolu uvedeného v usnesení č. 1/2022,
informace ohledně poskytnutých dotací,
provedení rozpočtového opatření č. 2/2022,
informace o realizovaných akcích,
zpětvzetí žádosti o realizaci dešťové kanalizace na pozemcích p. č. 2506 a 360/14 v k.ú. Holetín,
žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 2586, k. ú. Dolní Holetín,
že v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledku
konkursního řízení, jmenoval pan Jan Břeň, starosta obce Holetín dne 23. 5. 2022 k datu 1. 7. 2022 na
vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy a mateřské školy Holetín paní Mgr. Barboru Černohubou,
informace ohledně probíhající Změny č. 2 Územního plánu Holetín,
informace ohledně vyhlášení cen vodného a stočného od 1. 6. 2022,
informace ohledně připravované akce Pohádkový les.

❖

Schvaluje:
✓ celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Holetín za rok 2021 bez výhrad,
✓ Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova evidenční číslo: OŽPZ/22/22797 (Pořízení
komunálního traktoru pro potřeby obce) dle předloženého návrhu,
✓ Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany
jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 (evidenční číslo smlouvy OKŘ/22/21792)
dle předloženého návrhu,
✓ Smlouvu o spolupráci mezi obcemi při financování pracovního úvazku koordinátora komunitního
plánování sociálních služeb dle předloženého návrhu,
✓ zadání zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení – Horní Holetín – nadzemní část“ firmě HUKY s.r.o.
Elektro, Hlinsko,
✓ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen služebností inženýrských sítí (číslo: B64005815022)
a Smlouvu o smlouvě budoucí nájemní č. E617-S-1442/2022 dle předložených návrhů,
✓ zrušení výběrového řízení na akci „Vodní nádrž Holetín“,
✓ podání žádosti o dotaci na akci „Vodní nádrž Holetín“,
✓ Záměry obce Holetín č. 3-5/2022,
✓ prodej pozemku p. č. 269/2, k. ú. Dolní Holetín, dle záměru obce Holetín č. 3/2022,
✓ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2023868 dle
záměru obce Holetín č. 4/2022,
✓ Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č. 3011992249 dle záměru obce Holetín č. 5/2022,
✓ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. B-01/2019 o zajištění svozu a odstranění BRO odpadu.

Stanovuje v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů počet členů Zastupitelstva obce Holetín na volební období 2022–2026 na 9 členů
❖

Ing. Helena Kučerová
místostarostka
Vyvěšeno (i v elektronické podobě): 7. 6. 2022
Sejmuto:
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Jan Břeň
starosta

