č. 3/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín
konaného dne 9. září 2019
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
Bere na vědomí:

❖

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
❖

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

splnění úkolů uvedených v usnesení č. 2/2019
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období od 1.1.2019 do 3.9.2019
informace starosty ze zasedání Mikroregionu Skutečsko – Ležáky a ze zasedání Sdružení obcí mikroregionu
Hlinecko
provedená rozpočtová opatření č. 4 /2019 a č. 5/2019
informace o realizovaných a plánovaných akcích
žádost o odkoupení části pozemku p. č. 195 v k.ú. Dolní Holetín
žádost o odkoupení části pozemku p. č. 2669, k.ú. Holetín, na Horním Babákově
Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje – odboru školství o nejvyšším povoleném počtu dětí v MŠ
Holetín s účinností od 1. 9. 2019
připravovaná opatření v souvislosti s likvidací tříděného odpadu v obci Holetín
zhodnocení akce „Pohádkový les“

Schvaluje:
Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany
jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019 – II. kolo (evidenční číslo smlouvy
OKŘ/19/24760)
Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro správní území ORP Hlinsko
Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Skutečsko – Ležáky dle předloženého návrhu
navýšení členských příspěvků Mikroregionu Skutečsko – Ležáky na 10 Kč/obyvatele s účinností od 1.1.2020
Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti (Stavební úpravy
a přístavba kulturně – společenského centra, Holetín) dle předloženého návrhu
Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace č. 02019 (Horní Holetín – částečná rekonstrukce VO)
dle předloženého návrhu
Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (oprava dešťové kanalizace na Dolním Holetíně) dle předloženého
návrhu
Záměry obce Holetín č. 2/2019 a č. 3/2019
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017804/VB/01
prodej pozemku p. č. 1782/2, katastrální území Dolní Holetín

❖

Neschvaluje prodej části pozemku p. č. 220/1 a p. p. č. 220/2 v k.ú. Dolní Holetín dle předložené žádosti

❖

Pověřuje:

✓
✓

starostu Jana Břeně dalším jednáním s žadateli o směnu pozemků na Horním Babákově
starostu Jana Břeně zpracováním Návrhu rozpočtu obce Holetín na rok 2020 a zpracováním návrhu
Programu rozvoje obce Holetín na rok 2020

Jan Břeň
starosta

Ing. Helena Kučerová
místostarostka
Vyvěšeno (i v elektronické podobě): 10. 9. 2019
Sejmuto:

Digitálně podepsal Jan Břeň
Datum: 2019.09.10 11:49:47 +02'00'

