č. 3/2007
ze zasedání zastupitelstva obce Holetín, konaného dne 28.5. 2007
v l8.00 hodin na OÚ Holetín
Obecní zastupitelstvo po projednání
schvaluje:
- Ověřovatele zápisu: Zlesák Vladimír, Bartizal Jiří
- Program zasedání zastupitelstva obce
Rozpočtová změna č. 1/2007
Zplnomocnění starosty obce prováděním rozpočtových opatření v rámci schváleného
rozpočtu
- Zprávu č. 77 o přezkoumání hospodaření obce Holetín za rok 2006
- Závěrečný účet obce Holetín za rok 2006 bez výhrad
- Veřejnoprávní smlouva o projednávání přestupků proti pořádku
- Prodloužení smluv na pronájem pozemků – parcel č. 47/11 a 235/1 v k.ú. Dolní Holetín
a pozemků – parcel č. 333 a 430/31 v k. ú. Horní Holetín
- nájemní smlouva s TJ Sokol Holetín – oddíl kopané o pronájmu hřiště a části budov č. p. 25
v lokalitě koupaliště
- příspěvek na činnost TJ Sokol Holetín – oddíl kopané ve výši 10 000 Kč
a) bere na vědomí:
- Informace o realizovaných a připravovaných akcích:
o Oprava střechy ZŠ Holetín
o Probíhající úprava terénu na školní zahradě
o Konkurz na ředitele Základní školy a mateřské školy Holetín
o Předání výzev na předložení cenových nabídek rekonstrukce vstupu do ZŠ
o Vyjednání frézování vozovky před Jednotou na Horním Holetíně
o Podpis kupních smluv na pozemky v areálu koupaliště
o Převod majetku TJ Sokol na Obec Holetín
o Zřízení samostatného vodoznaku pro byt v budově č. p. 25
o Prodej pozemků - parcel na Dolním Holetíně – p. č. 1576/26, 1576/27
o Rekonstrukce mostku na parc. č. 274/3
o Vjezdy ke stavebním parcelám na Dolním Holetíně
o Nahrazení plechového kontejneru „V chaloupkách“ kontejnerem na plasty
o Příprava rozšíření vodovodu Na kopci na Dolním Holetíně
o Příprava dětského dne na 23. června 2007
- Informace o doručených žádostech občanů

c) pověřuje:
-

Starostu obce prováděním rozpočtových opatření v rámci schváleného rozpočtu.
Předsedu stavební komise dořešením směny a nájmu pozemků na základě žádosti pana V.S.

………………………………………..

………….…………………………

Místostarostka obce

Starosta obce

