
 
 

 

č. 4/2019 

ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín  

konaného dne 9. prosince 2019 
 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání: 
 

❖ Bere na vědomí: 
✓ splnění úkolů uvedených v usnesení č. 3/2019 

✓ zprávy kontrolního a finančního výboru 

✓ informace o činnosti Mikroregionu Skutečsko – Ležáky, Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, svazku 

obcí Komunální služby Hlinecko a MAS Hlinecko, z. s. 

✓ provedená rozpočtová opatření č. 6/2019 a č. 7/2019 

✓ informace o realizovaných akcích 

✓ žádost FOKUSu Vysočina o dotaci na rok 2020 

✓ vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu Pardubického kraje v roce 2019 

✓ Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Holetín na rok 2020 

✓ Důvodovou zprávu k Dodatku č. 1 k příloze zřizovací listiny (Smlouva o výpůjčce) 

✓ informace z jednání Školské rady 

✓ jmenování inventarizační komise k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2019 

(složení: Mgr. Pavel Novák – předseda, Jan Břeň, Vendula Vondráčková, Ivana Pešková, Eduard Suchý 

a Mgr. Radka Červinková – členové) 

✓ informace o ceně vodného a stočného na rok 2020 

 

 

❖ Schvaluje: 
✓ Smlouvu o bezúplatném převodu majetku dle předloženého návrhu (Převodce: Mikroregion Skutečsko – 

Ležáky; nabyvatel: Obec Holetín) 

✓ Příkazní smlouvu č. 01/2019 (Energetické úspory v budově ZŠ a MŠ Holetín), dle předloženého návrhu 

✓ směnu pozemků dle schváleného záměru obce Holetín č. 6/2018 

✓ zpevnění komunikace p. p. č. 2499/4, k.ú. Dolní Holetín a podání žádosti o vyjmutí části pozemku p. č. 

1120/1 a pozemku p. č.1124/4, oba v k.ú. Dolní Holetín, z půdního fondu 

✓ Záměry obce Holetín č. 4/2019, č. 5/2019 a č. 6/2019 

✓ prodej části pozemku dle schváleného Záměru obce Holetín č. 4/2019 

✓ prodej pozemků dle schváleného Záměru obce Holetín č. 5/2019 

✓ podání žádostí o dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na opravu místní komunikace a 

na pořízení zásahové obuvi pro JSDH na rok 2020 

✓ Dodatek č. 1, kterým se mění Příloha Zřizovací listiny – Smlouva o výpůjčce 

✓ rozpočet obce Holetín na rok 2020, dle předloženého návrhu 

✓ finanční dar Sokolu Holetín, Mysliveckému spolku Holetín, spolku Holetínské trnky, klubu šipkařů 

Klikaři, farnosti Raná a Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče, dle předloženého návrhu 

✓ Program rozvoje obce Holetín na rok 2020, dle předloženého návrhu 

✓ Dodatek č.1 ke smlouvě č. 0-11/2019 o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního 

odpadu, dle předloženého návrhu 

✓ Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí služeb uzavřené dne 30.1.2018 (zpětný odběr rostlinného oleje), dle 

předloženého návrhu 

✓ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-

2019724/VB/01, dle předloženého návrhu 



 
 

Usnesení č. 4/2019 – strana 2 

Vyvěšeno (i v elektronické podobě): 10. 12. 2019                                         

Sejmuto:   

✓ v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 

§ 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Veřejnosprávní 

smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi městem Hlinskem a obcí 

Holetín, dle předloženého návrhu 

✓ Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na opravu autobusových zastávek (poskytovatel: Město 

Hlinsko), dle předloženého návrhu 

 

 

❖ Vydává:  
 

✓ formou opatření obecné povahy Změnu č.1 Územního plánu Holetín jako příslušný orgán podle § 6 odst. 

5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 

znění, za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2, § 55 odst. 6 ve spojení s § 55b stavebního zákona, § 13 a přílohy 

č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti a § 171 až 174 zákona                      č. 500/2004 Sb., správní 

řád v platném znění 

✓ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. ledna 2020 

✓ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu s účinností od 1. ledna 2020 

✓ Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku ze psů s účinností od 1. ledna 2020 

 

❖  Pověřuje:  
✓ starostu Jana Břeně uzavřením směnné smlouvy dle záměru obce Holetín č. 6/2018 

 

 
  
 

 

 
 

 

          Ing. Helena Kučerová                               Jan Břeň 

           místostarostka                      starosta  


