č. 5/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín
konaného dne 14. prosince 2018

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
❖

Bere na vědomí:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
❖

splnění úkolů uvedených v usnesení č. 4/2018
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období od 1.1.2018 do 4.9.2018
zprávy kontrolního a finančního výboru
informace o činnosti Mikroregionu Skutečsko – Ležáky, Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko,
svazku obcí Komunální služby Hlinecko a MAS Hlinecko, z. s.
provedená rozpočtová opatření č. 6/2018 a č. 7/2018
doručené žádosti (kácení dřevin, prodej pozemku, Změna č. 1 ÚP Holetín)
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě
výsledku konkursního řízení, jmenoval pan Jan Břeň, starosta obce Holetín dne 26. 9. 2018 k datu
1. 10. 2018 na pracovní místo ředitelky Základní školy a mateřské školy Holetín paní Mgr. Zuzanu
Novákovou
návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Holetín na období 2019–2021 a Návrh rozpočtu
ZŠ a MŠ Holetín na rok 2019
jmenování inventarizační komise k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni
31.12.2018 (složení: Mgr. Pavel Novák – předseda, Jan Břeň, Vendula Vondráčková, Ivana
Pešková, Eduard Suchý a Mgr. Radka Červinková – členové)
informace ohledně plánované výstavby dětského hřiště ve Sportovním areálu Holetín
uzavření Příkazní smlouvy č. 02/2018 (projekt „Hurá, jde se ven!!!“)
darovací smlouvou na věcný dar ze dne 22. 10. 2018 (stacionární konstrukce workoutového
trenažéru včetně cvičebních prvků)
informace o ceně vodného a stočného na rok 2019

Schvaluje:
✓
✓
✓

✓

✓
✓

Záměr obce Holetín č. 7/2018
prodej pozemku p.č. 169/2, k.ú. Dolní Holetín, dle schváleného záměru č. 7/2018
pořízení Změny č. 1 Územního plánu Holetín a její obsah zkráceným postupem dle § 55a a § 55b
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
(pořízení Změny č. 1 Územního plánu Holetín je podmíněno úplnou úhradou nákladů žadateli)
na základě zmocnění uvedeného v § 6 odst. 6, písmena b) stavebního zákona, aby Změnu č. 1
Územního plánu Holetín pořizoval podle § 6 odst.1, písmeno c) stavebního zákona Městský úřad
Hlinsko
starostu Jana Břeně jako určeného zastupitele pro pořizování Změny č. 1 Územního plánu Holetín
čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holetín formou půjčky ve výši 52 tis. Kč
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
❖

střednědobý výhled rozpočtu obce Holetín na období 2019–2021
rozpočet obce Holetín na rok 2019 dle předloženého návrhu
finanční dar Sokolu Holetín, Mysliveckému spolku Holetín, spolku Holetínské trnky, klubu šipkařů
Klikaři, farnosti Raná a Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče dle předloženého návrhu
Program rozvoje obce Holetín na rok 2019 dle předloženého návrhu
Tvorbu a pravidla čerpání sociálního fondu dle předloženého návrhu
Smlouvu č. 0-11/2019 o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu
Smlouvu č. B-01/2019 o zajištění svozu a odstranění BRO odpadu
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IZ-12-2000848/VB/001
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č. IV-12-2018170/VB/01
Provozní řád Workoutového hřiště Holetín dle předloženého návrhu
podání žádosti o poskytnutí dotace na zakoupení mobilní radiostanice s příslušenstvím pro JSDH

Vydává:
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. ledna 2019

Pověřuje:

❖

✓
✓
✓

starostu Jana Břeně schvalováním a prováděním rozpočtových opatření bez omezení
starostu Jana Břeně účastí s právem hlasování na všech následujících řádných a mimořádných
valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.
starostu Jana Břeně zpracováním a podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu PK na požární
techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce na rok 2019 (Termín: do 31.12.2018)

Jan Břeň, v. r.
starosta

Ing. Helena Kučerová, v. r.
místostarostka

Vyvěšeno (i v elektronické podobě): 15. 12. 2018
Sejmuto:
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