OBEC HOLETÍN

POZVÁNKA
NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Termín konání: 2. prosince 2016 od 16 30 hodin
Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu
Forma: Veřejné zasedání
Zveřejnění na úřední desce: od 24. 11 2016 do 2. 12. 2016
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.

Zahájení (určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání a způsobu hlasování)
Kontrola plnění usnesení č. 3/2016 zastupitelstva obce
Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Holetín za rok 2016
Zpráva kontrolního a finančního výboru
Informace o činnosti mikroregionu Skutečsko – Ležáky, SOMH a MAS Hlinecko
Rozpočtová opatření
Realizované akce
Záměry obce na hospodaření s majetkem
Projednání doručených žádostí
Projednání a schválení rozpočtu obce Holetín na rok 2017
Rozpočtový výhled obce Holetín na období 2017 – 2020
Tvorba a pravidla čerpání sociálního fondu v roce 2017
Program rozvoje obce Holetín na rok 2017
Smlouvy, dodatky, přílohy
◦ Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení včetně položkového
rozpočtu stavby na akci: „Výstavba chodníku podél II/355 v Horním Holetíně“
◦ Smlouva o podmínkách provedení stavby S/OM/1411/16/PPS/BP na stavbu „Výstavba chodníku podél
II/355 v Horním Holetíně“
◦ Příkazní smlouva č. 04/2016 (zpracování a podání žádosti o dotaci na dětské hřiště)
◦ Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí
◦ Smlouva o poskytnutí služeb (likvidace jedlého oleje a rostlinného tuku z domácností)
◦ Smlouva o zřízení věcného břemene IP-12-2008042/VB/2
◦ Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu
provést stavbu č. IV-12-2015238/VB/01
◦ Nájemní smlouva (nebytové prostory v přízemí budovy obecního úřadu)
◦ Příloha k pachtovní smlouvě č. 10120
Základní škola a mateřská škola Holetín
◦ Sociální zařízení a kapacita mateřské školy
Různé
◦ Provozní řád víceúčelového hřiště
◦ Ukončení nájmu bytu v budově obecního úřadu č.p. 105
◦ Kulturní centrum – podmínky pronájmu prostor pro občany od 1. 1. 2017
◦ Zajištění komplexní lesnické činnosti v obecních lesích
◦ Státní pozemkový úřad – duplicitní vlastnictví
◦ SDH – žádost o dotaci v roce 2017
◦ Studie veřejných prostranství
Připomínky členů zastupitelstva a občanů
Usnesení
Závěr
Jan B ř e ň, v. r

starosta

