
č. 1/2007

ze zasedání zastupitelstva obce Holetín, konaného
dne 5. 2. 2007  v l8.00 hodin na OÚ Holetín

Obecní zastupitelstvo po projednání

a) schvaluje:
 
- Ověřovatele zápisu: Suchý Eduard, Zlesák Vladimír
- Program 4. zasedání zastupitelstva obce

- Výsledky hospodaření obce za rok 2006 (viz příloha zápisu)
- Výsledky inventarizace OÚ a Základní a mateřské školy za rok

2006 (viz příloha zápisu) 
- Záměr obce Holetín na odkoupení pozemku č. p. p. 2170/2
- Záměr obce Holetín na odkoupení části pozemku č. p. p. 893
- Smlouva o pronájmu části obecního pozemku č. p. p. 47/11
- Úprava návrhu rozpočtu na rok 2007
- Žádost obce o poskytnutí dotace pro SDH ve výši 100tis. Kč
- Kupní smlouva a smlouva o vkladu do společnosti VAK

Chrudim a. s.

b) neschvaluje:

- Žádost o snížení úhrady za odvoz odpadu č.p. 15
- Žádost  o  výměnu  vchodových  dveří  a  3ks  oken  u  hasičské

zbrojnice.
- Žádost ČCE v Ranné o příspěvek na opravu fary



c) bere na vědomí:

- Splnění úkolů z usnesení č. 3 zastupitelstva obce 
 Veškeré doručené žádosti,  které spadaly do kompetence

OÚ  a  stavební  komise  byly  vyřízeny  a  vyjádření  byla
žadatelům zaslána nejpozději 2. února 2007

 Jednání  starosty  obce  s firmou  VAK  Chrudim  a.  s.,  na
jehož základě byla vypracována kupní smlouva a smlouva
o vkladu do společnosti 

- Informace o průběhu realizovaných akcí:
   Dne 2.  1.  2007 byla uzavřena smlouva s firmou ČEZ

Distribuce, a. s. o realizaci připojení odběrného zařízení
pro 6 RD na Dolním Holetíně

 Oprava osvětlení na HH a natočení dvou výbojek na DH
 Příprava kolaudace vodovodu na Drahách

 Zaměření a vytyčení pozemku č. p. p. 924/2 pro výstavbu
rodinných domů

 Byla  provedena  oprava  střechy  čekárny  u  OÚ
(poděkování panu Jaroslavu Gregorovi)

- Informace o doručených žádostech občanů

d)pověřuje:

-  Starostu  a  členy  stavební  komise  projednáním  doručených
žádostí občanů 
 Žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les (termín: do

28. února 2007)
 Žádost  pana  V.S.  o  prodej,  směnu  či  nájem  pozemků

(termín: do příštího zasedání zastupitelstva)
 Žádosti  o  úpravu  příjezdových  komunikací  (termín:  31.

července 2007)
- Starostu obce podpisem Kupní smlouvy a smlouvy o vkladu do

společnosti  s  firmou  Vodovody  a  kanalizace  Chrudim  a.  s.
(termín: do příštího zasedání zastupitelstva)

- Starostu obce jednáním s panem J.M.  a  panem M.S.  ve věci
připomínek  občanů.  (termín:  do  příštího  zasedání
zastupitelstva)

 
               …. …………………………..                                            ……………………………
              místostarosta obce                starosta obce


