
 

Vyvěšeno (i v elektronické podobě): 18. 6. 2021 

Sejmuto: 

 

 

č. 2/2021 

ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 17. června 2021 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání: 
 

❖ Bere na vědomí: 

✓ splnění úkolu uvedeného v usnesení č. 1/2021 

✓ informace o probíhajících doplňovacích volbách do školské rady při Základní škole a mateřské škole 

Holetín 

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

obcí Komunální služby Hlinecko a MAS Hlinecko, z. s. 

✓ informace ohledně dotací na rok 2021 

✓ informace o realizovaných a plánovaných akcích 

✓ Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti (akce: Vodní nádrž 

Holetín) 

✓ rozpočtová opatření č. 2–4/2021 

✓ informace o doručených žádostech a způsobu jejich vyřízení 

✓ dohodu o provedení práce uzavřenou s panem P. H. (Správa a údržba víceúčelového hřiště ve Sportovním 

areálu Holetín) 

✓ informace z jednání se společností ČEZ Distribuce, a. s. ohledně nového způsobu oceňování náhrad za 

věcná břemena s účinností od 1. 1. 2021 

 

❖ Schvaluje: 

✓ celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Holetín za rok 2020 bez výhrad 

✓ Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova evidenční číslo: OŽPZ/21/71852 (Výstavba 

chodníku v obci Holetín), dle předloženého návrhu 

✓ pořízení „Studie – Chodník podél II/355 v Holetíně“, dle předložené cenové nabídky 

✓ Záměry obce Holetín č. 3/2021 a č. 4/2021 

✓ prodej pozemku p. č. 1268/3, dle záměru obce Holetín č. 3/2021 

✓ uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, dle záměru 

obce Holetín č. 4/2021 

✓ podmínky pronájmu víceúčelového hřiště a krytého parketu ve Sportovním areálu Holetín od 1. 7. 2021, 

dle předloženého návrhu 

 

❖ Povoluje Základní škole a mateřské škole Holetín pro školní rok 2021/2022 výjimku z nejnižšího počtu žáků 

v základní škole stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb., o 

základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších 

předpisů, s tím, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou normativem. 

 

 
 

 

 

                     

                    Ing. Helena Kučerová                    Jan Břeň 

                  místostarostka            starosta  
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