č. 1/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín
konaného dne 9. března 2020
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
❖

Bere na vědomí:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

❖

Schvaluje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
❖

splnění úkolů uvedených v usnesení č. 4/2019
zprávy kontrolního a finančního výboru
informace o realizovaných a plánovaných akcích
provedená rozpočtová opatření č. 8 /2019 a č. 1/2020
žádost o odkup obecních pozemků p. č. 2609/1, 2609/2, 2611/1, 2611/2, 2612/1 a 2612/3, všechny
v katastrálním území Holetín
žádost o odkup obecního pozemku p. č. 2703, k. ú. Holetín
žádost o odkup obecního pozemku p. č. 2570, k. ú. Dolní Holetín
informace o důvodech trvání dosud neuzavřených žádostí
informace o probíhajícím dotazníkovém šetření v rámci zpracovávání strategie rozvoje obce a anketě
zjišťující zájem občanů o domácí kompostér
inventarizační zprávu za rok 2019
účetní závěrku obce Holetín za rok 2019
účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holetín (dále jen „PO“) za rok 2019
výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Holetín za rok 2019 ve výši 281 926,57 Kč a převedení částky
203 336,25 Kč do rezervního fondu PO
vyřazení a likvidaci opotřebovaného majetku dle předloženého návrhu
podání žádosti o dotaci na záměr „Obec Holetín – Výměna zdroje tepla v budově ZŠ Holetín“ v rámci
výzvy č. 6 Programu 29822 Ministerstva financí ČR, z podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a
obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.
investiční záměr jako povinnou přílohu žádosti o dotaci na záměr „Obec Holetín – Výměna zdroje tepla
v budově ZŠ Holetín“ v rámci výzvy č. 6 Programu 29822 Ministerstva financí ČR, z podprogramu
298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti
obcí.
rozhodnutí zadavatele o výběru zhotovitele akce: “Výměna zdroje tepla v budově ZŠ Holetín“ a smlouvu
o dílo s vítězným uchazečem (DUKO Hlinsko s.r.o.)
Dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne 6. září 2017 o spolupráci mezi obcemi při zajištění stomatologických
pohotovostních služeb, dle předloženého návrhu
Dodatek č. 8 ke smlouvě o spolupráci mezi obcemi při zajišťování Lékařské služby první pomoci v Hlinsku
ze dne 28. 3. 2012, dle předloženého návrhu
Pravidla hlášení místním rozhlasem, dle předloženého návrhu

Pověřuje starostu Jana Břeně dalším jednáním s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností PEN –
projekty energetiky, s.r.o., o podmínkách uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby č. IE-12-2007658/VB/01 (název stavby: Holetín, Horní, rekonstrukce vedení
NN, TS)

Ing. Helena Kučerová
místostarostka
Vyvěšeno (i v elektronické podobě): 10. 3. 2020
Sejmuto:

Jan Břeň
starosta

