
č. 2

ze zasedání zastupitelstva obce Holetín, konaného dne 20. 11. 2006  v l8.00
hodin na OÚ Holetín

Obecní zastupitelstvo po projednání

a) schvaluje 

- Ověřovatele zápisu: Eduard Suchý, Bartizal Jiří
- Program 2. zasedání zastupitelstva obce
- Zřízení kontrolního výboru obce podle § 117 odst. 2 zák. 234/2006 Sb., o obcích 

ve složení: Suchý Eduard – předseda výboru 
Zlesák Vladimír

Poláková Klára
- Zřízení finančního výboru obce podle § 117 odst. 2 zák. 234/2006 Sb., o obcích

ve složení: Ing. Kučerová Helena – předsedkyně výboru
Beneš Petr
Zárybnická Irena

- Zřízení stavební komise
ve složení: Pohorský Václav – předseda  

Kalous Pavel
Netolický Milan
Kalousová Dana

- Finanční odměna dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů:
pro člena zastupitelstva, člena výboru a komise ve výši 300 Kč měsíčně
pro předsedu výboru a komise ve výši 800 Kč měsíčně
pro místostarostku ve výši 7 000 Kč měsíčně

- Žádost o vyhrnování sněhu na obecním pozemku č. 430/17
- Vyhrnování sněhu na obecních komunikacích v zimním období 2006/2007 p. A. K.

a R. B.
- Změna dodavatele služeb v oblasti odvozu separovaného a nebezpečného odpadu
- Odkup pozemku č. p. p. 924/2 o celkové výměře 8468 m2 za cenu 35 Kč/m2 pro

výstavbu nových rodinných domů
- Zajištění vodovodního řádu za obecním úřadem proti zamrzání

b) neschvaluje

- Žádost o odkup obecního pozemku u bývalé hasičské zbrojnice



c) zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

- Průběh prací na odbahnění a opravě požární nádrže
- Průběh prací na zatrubnění vodoteče u nových RD na Dolním Holetíně ve směru na

Dolní Babákov
- Výstavbu komunikace u Janoušků – Dolní Holetín
- Odsunutí termínu opravy veřejného prostranství před Jednotou 
- Průběh prací na opravě příjezdové cesty k hasičské zbrojnici
- Přesun projednávání konečné verze jednacího řádu na příští zasedání zastupitelstva

obce

    Jan Břeň Ing. Lada Horáková
                         Starosta                                     zástupce starosty


