
č. 5/2013 

ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 4. listopadu 2013 

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:

Bere na vědomí:
✔ Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 4/2013 
✔ Zprávu o výsledku  dílčího přezkoumání hospodaření obce Holetín za rok 2013
✔ Informace ohledně realizovaných a plánovaných akcí
✔ Rozpočtová opatření
✔ Záměr obce na hospodaření s majetkem č. 6/2013
✔ Aktuální informace ohledně pronajatého výčepu s příslušenstvím, Dolní Holetín č.p. 25

Schvaluje:
✔ Rozpočtovou změnu č. 4/2013
✔ Bezúplatný převod pozemků označených jako p. p. č. 2484/22, ostatní plocha - ostatní komunikace, o  

výměře 415 m2 ,  p. p. č. 2484/23, ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 513 m2 a p. p. č. 2484/24,  
ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 27 m2, všechny kat. území Holetín, které se geometrickým 
plánem  č.  326-81/2013  oddělily  od  pozemku  par.  č.  2484/4,  ostatní  plocha  –  silnice,  k.ú.  Holetín,  
z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce Holetín.

✔ Rozpočtový výhled obce Holetín na období 2014 – 2018 dle předloženého návrhu

Vydává:
    formou opatření obecné povahy Územní plán Holetín jako příslušný orgán podle § 6 odst. 5 písm. c)  
zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon)  v  platném  znění,  
za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,  
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací  
činnosti a § 171 až 174  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. 

Zplnomocňuje:
    Starostu Jana Břeně k veškerým právním úkonům a podpisu písemností v souvislosti s dotací na akci  
„Výstavba chodníků podél komunikace II/355 v obci Holetín – napojení na centrální část“.  

Pověřuje:   
     Starostu  Jana Břeně podáním žádosti o dotaci ze SFDI na akci „Výstavba chodníků podél komunikace  
II/355 v obci Holetín – napojení na centrální část“ a zpracováním a podáním žádosti o poskytnutí dotace  
z rozpočtu PK na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce na rok 2014.

Ing. Lada Horáková, v.r.                     Jan Břeň, v.r.
        místostarostka            starosta

Vyvěšeno (i na elektronické ÚD): 05. 11. 2013                                                                                 Datum sejmutí: 21. 11. 2013


