OBEC HOLETÍN
POZVÁNKA
NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Termín konání: 14. prosince 2018 od 19 00 hodin
Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu
Forma: Veřejné zasedání
Zveřejnění na úřední desce: od 6. 12. 2018 do 14. 12. 2018
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zahájení (určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání a způsobu hlasování)
Kontrola plnění usnesení č. 4/2018
Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Holetín za rok 2018
Zpráva kontrolního a finančního výboru
Informace o činnosti Mikroregionu Skutečsko – Ležáky, Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, svazku
obcí Komunální služby Hlinecko a MAS Hlinecko, z. s.
Rozpočtová opatření
Záměr obce Holetín č. 7/2018 – prodej pozemku
Projednání doručených žádostí
Základní škola a mateřská škola Holetín
◦ Jmenování ředitelky
◦ Čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace formou půjčky
◦ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019–2021
◦ Návrh rozpočtu na rok 2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Holetín na období 2019–2022
Projednání a schválení rozpočtu obce Holetín na rok 2019
Program rozvoje obce Holetín na rok 2019
Tvorba a pravidla čerpání sociálního fondu
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Smlouva o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu
Smlouva o zajištění svozu bioodpadů
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby (č. IZ-12-2000848/VB/001)
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu (č. IV-122018/VB/01)

19. Různé
◦ Jmenování inventarizační komise k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2018
◦ Výstavba dětského hřiště ve Sportovním areálu Holetín
◦ Provozní řád Workoutového hřiště
◦ Ceny vodného a stočného pro rok 2019
◦ SDH – žádost o poskytnutí dotace na rok 2019
◦ Údržba veřejné zeleně (odstranění napadených, přestárlých nebo život a majetek ohrožujících dřevin)
20. Připomínky členů zastupitelstva a občanů
21. Usnesení
22. Závěr
Jan Břeň, v. r.

starosta

