
Vyvěšeno (i v elektronické podobě): 15. 9. 2021 

Sejmuto: 

 

 

č. 3/2021 

ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 13. září 2021 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání: 
 

❖ Bere na vědomí: 
 

✓ Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období od 1.1.2021 do 26.8.2021 

✓ rozpočtové opatření č. 5/2021 

✓ informace o realizovaných a plánovaných akcích 

✓ rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek na akce: „Novostavba chodníku v obci 

Holetín“, „Oprava místní komunikace p.p.č.1576/6, k.ú. Dolní Holetín“ a „Oprava rámového mostku 

v Holetíně“ dle předložených záznamů o výběru dodavatele 

✓ informace o průběhu vyřizování doručených žádostí 

✓ záměr obce Holetín č. 10/2021 

✓ informace o výsledcích doplňovacích voleb do školské rady při Základní škole a mateřské škole Holetín 

✓ zápis z jednání starosty Jana Břeně se zástupcem České pošty ze dne 30. 6. 2021 

 

❖ Schvaluje: 
 

✓ Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (název projektu „Vybavení Kulturně-

společenského centra Holetín“; registrační číslo žádosti: 21/005/19210/453/055/000654) dle 

předloženého návrhu 

✓ Smlouvu o poskytnutí dotace evidenční číslo OŽPZ/21/73773 (Pořízení traktorového nosiče 

kontejnerů) dle předloženého návrhu 

✓ nákup traktorového nosiče kontejnerů TNK 5 od firmy AT TRADING s. r. o. dle předložené cenové 

nabídky 

✓ záměry obce Holetín č. 5–9/2021 

✓ nákup pozemků p. č. 17/2, 25/1, 26/2 a 1458/11, všechny v k.ú. Dolní Holetín, dle záměru obce Holetín   

č. 5/2021 

✓ prodej pozemku p. č. 360/45, k.ú. Holetín, dle záměru obce Holetín č. 6/2021 

✓ prodej části pozemku p. č. 360/14, k.ú. Holetín, dle záměru obce Holetín č. 7/2021 

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

obce Holetín č. 8/2021 

✓ prodej pozemku p. č. 368/12, k.ú. Holetín, dle záměru obce Holetín č. 9/2021 

✓ podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu o zahájení pozemkových úprav v obci Holetín 

 

❖ Pověřuje starostu Jana Břeně zpracováním Návrhu rozpočtu obce Holetín na rok 2022 a zpracováním 

návrhu Programu rozvoje obce Holetín na rok 2022 

 

 
 

 

 

     

                    Ing. Helena Kučerová                    Jan Břeň 

                  místostarostka            starosta  
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