
 

č. 5/2007

ze zasedání zastupitelstva konaného 
dne 24. září 2007 v 18 hodin na OÚ Holetín

Zastupitelstvo obce po projednání
a) bere na vědomí: 

- Výsledky kontroly finančního a kontrolního výboru ze dne 6. 9. 2007
- Informace o realizovaných a připravovaných akcích:

 Oprava propadlého mostku na Horním Holetíně
 Oprava veřejné pumpy u autocvičiště
 Zamřížování oken  suterénu a přízemí budovy Obecního úřadu  
 Odbourání a začištění poškozené zdi u J.M. na Horním Holetíně  
 Odbourání  nahnuté  zdi  a  oprava  narušené  kamenné  zdi  u  č.p.  61  na

H.Holetíně
 Zhotovení dešťové vpusti a uložení stokového potrubí pod cestou k č. p.

108 na H. Holetíně
 Rekonstrukce vstupu do budovy školy  
 Oprava zpevněné plochy před prodejnou Jednota  
 Dokončení oprav dámských toalet na koupališti a zhotovení14-ti stožárů

na záchytné sítě  
 Vyhloubení dopadových ploch pro dětské atrakce na hřišti za MŠ 
 Oprava výjezdu u autobusové zastávky na D.Holetíně  
 Zpevnění příjezdových komunikací ( K., P., H., M., Š., H.)
 Zpevnění plochy odvoziště separovaného odpadu pod viaduktem na Hor.

Holetíně
 Probíhá oprava a zaspárování kamenného soklu u ZŠ
 Probíhá zpracování projektové dokumentace na místní vedení rozvodné

vodovodní a stokové sítě a účelové komunikace k parcelám pro výstavbu
RD v lokalitě za školou

- Informace o doručených žádostech občanů
 rekapitulace  evidovaných žádostí o stavební parcely v Holetíně



b) schvaluje
- Ověřovatele zápisu: Pohorský Václav, Beneš Petr
- Program zasedání zastupitelstva obce ( rozšířený o bod 7.c). )
- Nájemní smlouvu na nebytový prostor  OÚ (bývalá knihovna)                    
- Nákup pozemků a budovy č.p.158 od firmy NOVPLASTA CZ s.r.o.
      za  cenu 787.500,- Kč                                       
- Nákup pozemku p.č. 369 o výměře 202 m2 za cenu 35,-Kč za m2  

- Prodej pozemku p.č. 1576/31 o výměře 1277 m2            
-    Prodej pozemku p.č. 1576/32 o výměře 1385 m2            

- Povolení přejezdu přes obecní pozemek č.p.128 s omezením           
                                                                     

c) pověřuje:
- Starostu obce uzavřením smlouvy s firmou NOVPLASTA CZ s.r.o. 

( Nákup pozemků a budovy č.p.158  za cenu 787.500,- Kč ) 
Termín: do 30.listopadu 2007

   …………………………………..               ………….…………………………
                 Místostarosta obce Starosta obce

Vyvěšeno dne : 27. září 2007
Sejmuto dne :  13. října 2007


