
č. 2/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 8. června 2015 

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:

Bere na vědomí:
• Informaci o činnosti Mikroregionů Skutečsko – Ležáky a Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko 
• Informace o získaných dotacích v roce 2015
• Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akce „Oprava místní  komunikace Na kolaji“ a „Oprava 

střechy budovy ZŠ a MŠ Holetín“
• Záznamy o výběru dodavatele na akce „Výměna garážových vrat u hasičské zbrojnice“ a „Oprava místní  

komunikace na poz. p.č. 430/31, kat. území Holetín
• Informaci o realizovaných akcích
• Rozpočtová opatření
• Doručené žádosti a stížnosti
• Informace ohledně pozemkové parcely č. 2170/2 v k. ú. Holetín (autocvičiště)
• Informace ohledně aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje

Schvaluje:
• Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/15/22032 (Oprava střechy budovy ZŠ  

a MŠ Holetín) dle předloženého návrhu
• Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek na akce: „Oprava místní komunikace Na kolaji“,  

„Oprava  střechy  budovy  ZŠ  a  MŠ  Holetín“,  „Výměna  garážových  vrat  u  hasičské  zbrojnice“,  
„Oprava místní komunikace na poz. p.č. 430/31, kat. území Holetín a smlouvy o dílo s vítěznými uchazeči  
dle předložených návrhů 

• Rozpočtovou změnu č. 2/2015 dle předloženého návrhu
• Záměry obce Holetín na hospodaření s majetkem č. 2 – 6 /2015
• Prodej pozemků dle schválených záměrů obce Holetín č. 2 – 5 /2015
• Uzavření pachtovní smlouvy dle schváleného záměru obce Holetín č. 6 /2015
• Převod finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace (PO) ZŠ a MŠ Holetín do fondu  

investičního  ve  výši  72  tis.  Kč  a  čerpání  fin.  prostředků  z  investičního  fondu  PO  do  výše  povinné  
spoluúčasti pro financování projektu „Zahrada u ještěrky“

• Uzavření kupní smlouvy č.: S 1203/14 mezi Obcí Holetín a Lesy České republiky, s.p.
• Příkazní  smlouvu  mezi  Obcí  Holetín  a  Prodin  a.s  (zpracování  žádosti  o  příspěvek  z  rozpočtu  SFDI  

na  výstavbu  chodníků  v  obci  Holetín  –  3.  etapa  včetně  zajištění  související  administrace  akce)  
dle předloženého návrhu

• Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Obcí Holetín a Městem Hlinskem dne 12. 7. 2007  
(projednávání přestupků) dle předloženého návrhu

• Dodatek  č. 2 ke smlouvě č. 0 – 10/2011 (zajištění svozu, třídění,  recyklace a odstranění komunálního  
odpadu) dle předloženého návrhu

Neschvaluje:
• Žádost o součinnost a pomoc při odstranění načerno odloženého odpadu u lomu Paště, pozemek parc. č.  

1361/1 v katastru Dolní Holetín 

Zplnomocňuje: 
• Starostu Jana Břeně  k veškerým právním úkonům a podpisu písemností  v souvislosti  s dotací na akci  

„Chodník podél silnice II/355 v obci Holetín – 3. etapa“  

Ing. Lada Horáková, v. r.             Jan Břeň, v. r.
     místostarostka          starosta

Vyvěšeno (i v elektronické podobě): 09. 06. 2015                                                                                Datum sejmutí: 25. 06. 2015


