
č. 4/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 7. prosince 2015

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:

Bere na vědomí:
• Splnění úkolů uvedených v usnesení č. 3/2015
• Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Holetín za období od 1.1.2015 do 27.10.2015
• Zprávy kontrolního a finančního výboru
• Informace o činnosti mikroregionu Skutečsko – Ležáky, SOMH a MAS Hlinecko, z.s.
• Rozpočtová opatření č. 7/2015, 8/2015 a 9/2015
• Informace o realizovaných akcích
• Trvání záměru obce č. 7/2015 (pronájem nebytových prostor v budově č.p. 105, k.ú. Holetín)
• Doručené žádosti
• Jmenování Mgr. Zuzany Novákové na pracovní místo ředitelky Základní školy a mateřské školy Holetín 
   s účinností od 1. února 2016
• Informace ohledně výběrového řízení č. HPU/220/2015 – 9. kolo (autocvičiště) 

Schvaluje:
• Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 0 – 10/2011 na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komuálního odpadu
• Záměr obce na hospodaření s majetkem č. 8/2015 a prodej pozemků dle tohoto záměru
• Rozpočet obce Holetín na rok 2016 dle předloženého návrhu
• Finanční dar Sokolu Holetín dle předloženého návrhu
• Finanční dar Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče dle předloženého návrhu
• Tvorbu a pravidla čerpání sociálního fondu v roce 2016 dle předloženého návrhu
• Program rozvoje obce Holetín na rok 2016 dle předloženého návrhu
• Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 10120 dle předloženého návrhu
• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
   stavbu  č. IV-12-2013715/VB/01dle předloženého návrhu
• Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2012638/VB/1 dle předloženého návrhu
• Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2002591/22 dle předloženého návrhu
• Dohoda (o ochranném pásmu) č. IE-12-2002591/OP/22 dle předloženého návrhu
• Zpracování Studie proveditelnosti decentralizovaného systému čištění odpadních vod v obci Holetín dle
   předložené nabídky.

Vydává:
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
   třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zplnomocňuje:
• Starostu Jana Břeně k veškerým právním úkonům a podpisu písemností v souvislosti s dotacemi na rok 2016
 (výstavba chodníků,  dostavba víceúčelového hřiště,  požární technika  a věcné prostředky požární  ochrany
  JSDH, opravy MK).

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

Vyvěšeno (i v elektronické podobě): 08. 12. 2015                                                                                Datum sejmutí: 25. 12. 2015


