OBEC

HOLETÍN

POZVÁNKA
NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Termín konání: 7. březen 2016 od 18 30 hodin
Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu
Forma: Veřejné zasedání
Zveřejnění na úřední desce: od 26. 2. 2016 do 7. 3. 2016
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

Zahájení (určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání a způsobu hlasování)
Zprávy kontrolního a finančního výboru
Inventarizační zpráva za rok 2015
Účetní závěrka obce Holetín za rok 2015
Základní škola a mateřská škola Holetín
◦ Účetní závěrka příspěvkové organizace
◦ Výsledek hospodaření za rok 2015 a jeho rozdělení do fondů příspěvkové organizace
◦ Návrh na vyřazení a likvidaci opotřebovaného majetku
Realizované akce
Rozpočtová opatření
Doručené žádosti
Záměry obce na hospodaření s majetkem
Záznamy o výběru dodavatele
◦ Výměna oken a vstupních dveří budovy hasičské zbrojnice (Dolní Holetín č.p. 49)
◦ Vypracování projektové dokumentace (Chodník podél silnice II/355 na Dolním Holetíně)
Smlouvy a dodatky
◦ Příkazní smlouva č. 01/2016 (vyhotovení a podání žádosti o dotaci – oprava komunikace u K-S C)
◦ Vypracování projektové dokumentace (DUR, DSP+PDPS) pro akci „Chodník podél silnice
II/355, Holetín – 4. etapa“
◦ Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva
o právu provést stavbu číslo: IP – 12 – 200 75 88 / VB 1 (p. Horák, parc. č. 943/54, kNN)
◦ Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva
o právu provést stavbu č. IP-12-2008042/VB/2 (SPEED FREE s.r.o., par. 2612/2, KNN)
◦ Dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne 12. prosince 2012 o spolupráci mezi obcemi při zajištění
stomatologických pohotovostních služeb
◦ Dodatek č. 4 ke smlouvě o spolupráci mezi obcemi při zajišťování Lékařské služby první
pomoci v Hlinsku ze dne 28. 3. 2012
Různé
◦ Nebytové prostory v přízemí budovy obecního úřadu
◦ Umístění stacionárního radaru v obci Holetín
◦ Kalendáře pro rok 2017
Připomínky členů zastupitelstva a občanů
Usnesení
Závěr
Jan B ř e ň, v. r.
starosta

