
Vyvěšeno (i v elektronické podobě): 30. 12. 2020 

Sejmuto: 

 

 

č. 5/2020 

ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 21. prosince 2020 
 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání: 
 

 

❖ Bere na vědomí: 

✓ splnění úkolů uvedených v usnesení č. 4/2020 

✓ Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období od 1. 1. 2020 do 1. 10. 2020 

✓ zápisy ze zasedání kontrolního a finančního výboru 

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

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

✓ provedení rozpočtových opatření č. 5/2020 a 6/2020 

✓ informace o realizovaných akcích  

✓ žádost o odprodej obecního pozemku p. č. 360/9 v k.ú. Holetín  

✓ vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu Pardubického kraje v roce 2020 

✓ Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Holetín na rok 2021 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ 

Holetín na období 2022–2024 

✓ jmenování inventarizační komise k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2020 

(složení: Zdeněk Zeman – předseda, Jan Břeň, Vendula Vondráčková, Ivana Pešková, Eduard Suchý 

a Mgr. Radka Červinková – členové) 

✓ informace o ceně vodného a stočného na rok 2021   

 

❖ Schvaluje: 

✓ dokument Strategie rozvoje obce Holetín pro období 2021–2026 

✓ Záměry obce Holetín č. 4/2020, č. 5/2020, č. 6/2020 a č. 7/2020 

✓ prodej části pozemku dle schváleného Záměru obce Holetín č. 6/2020 

✓ prodej pozemku dle schváleného Záměru obce Holetín č. 7/2020 

✓ Smlouvu o poskytnutí dotace z programu „Podpora zpracování dokumentace pro projekty 

s uplatněním v evropských fondech v období 2021–2027“ 

✓ podání Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu 

obnovy venkova v roce 2021na výstavbu chodníku v obci Holetín 

✓ Rozpočet obce Holetín na rok 2021 dle předloženého návrhu 

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

Klikaři, farnosti Raná, Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče a FOKUSU Vysočina z. ú. dle 

předloženého návrhu 

✓ střednědobý výhled rozpočtu obce Holetín na období 2022–2023 

✓ Program rozvoje obce Holetín na rok 2021, dle předloženého návrhu  

✓ Dodatek č.2 ke smlouvě č. 0-11/2019 o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního 

odpadu, dle předloženého návrhu 

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

2007658/VB/01, dle předloženého návrhu 

✓ Smlouvu č. IP – 12–2011972 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti        

a smlouvu o právu provést stavbu, dle předloženého návrhu 

 

 
                    Ing. Helena Kučerová                    Jan Břeň 

                  místostarostka            starosta  
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