č. 3/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 7. září 2015

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bere na vědomí:
Zprávy ze zasedání kontrolního a finančního výboru
Rozpočtová opatření č. 5/2015 a č. 6/2015
Informaci o realizovaných akcích
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výstavba víceúčelového
hřiště Holetín“
Doručené žádosti
Aktualizaci Smlouvy o výpůjčce, která je přílohou Zřizovací listiny (ZŠ a MŠ Holetín)
Vzdání se funkce ředitele Základní školy a mateřské školy Holetín k 31. lednu 2016
Informace o průběhu jednání valné hromady akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Informace ohledně plánovaného třídění bioodpadu z domácností v obci Holetín
Ukončení nájemní smlouvy (nebytové prostory v budově č.p. 105, k.ú. Holetín) k 30. září 2015
Aktuální informace ohledně modernizace silnice II/355 Hlinsko – Dřeveš.

Schvaluje:
•
•

•
•
•

Rozpočtovou změnu č. 3/2015 dle předloženého návrhu
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výstavba
víceúčelového hřiště Holetín“ a pověřuje starostu obce podepsat smlouvu o dílo po uplynutí lhůty pro
podání námitek
Podání Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu
obnovy venkova v roce 2016 na opravu místní komunikace (u kulturního centra)
Kandidáta na člena dozorčí rady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. pana Jana
Břeně, narozeného 4. 10. 1967, bytem Horní Holetín 97, 539 71 Holetín.
Podmínky nájmu nebytových prostor v budově č. p. 105, k.ú. Holetín dle předloženého návrhu

•

Neschvaluje:
Prodej obecního pozemku p.č. 568, vodní plocha, kat. území Holetín

•

Jmenuje:
Ing. Ladu Horákovou do školské rady ZŠ a MŠ Holetín za zřizovatele

•
•

Pověřuje:
Starostu Jana Břeně vyúčtováním poskytnuté dotace z rozpočtu Pardubického kraje v rámci Programu
obnovy venkova (POV) za rok 2015 (Termín: do 23. prosince 2015)
Starostu Jana Břeně zpracováním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje v rámci POV v roce 2016 a podáním této žádosti v řádném termínu (Termín: do 30. září 2015)

Ing. Lada Horáková, v. r.
místostarostka

Vyvěšeno (i v elektronické podobě): 08. 09. 2015

Jan Břeň, v. r.
starosta

Datum sejmutí: 25. 09. 2015

