č. 4/2007
ze zasedání zastupitelstva konaného dne 30. července 2007
v 18.00 hodin na OÚ Holetín

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-

Informace o realizovaných a připravovaných akcích:














Oprava příjezdové cesty u M. R. na Dolním Holetíně
Zhotovení příjezdové cesty k manž. S. a H. na Dolním Holetíně
Rozšíření vodovodního řadu Na kopci na Dolním Holetíně
Oprava zemního elektrického vedení a osvětlení na koupališti
Dokončení projektové dokumentace k územnímu řízení na splaškovou
kanalizaci v Holetíně
Podání žádosti o dotaci na zhotovení projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení na splaškovou kanalizaci v Holetíně
Dokončení terénních úprav na školní zahradě
Probíhající oprava vstupu do budovy školy
Probíhající obnova místních komunikací
Příprava zamřížování oken v suterénu a přízemí obecního úřadu

- Informace o doručených žádostech občanů





o pronájem nebytových prostor na OÚ (bývalá knihovna)
o odkup pozemku p. č. 770 o výměře 212 m2 v k. ú. Holetín
o odkup pozemku p. č. 1072/1 o výměře 88 m2 v k. ú. Dolní Holetín
o pronájem parcely p. č. 2114/2 o výměře 1383 m2 v k. ú. Holetín

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
Ověřovatele zápisu: Suchý Eduard, Halamka Jaroslav
Program zasedání zastupitelstva obce
Rozpočtovou změnu č. 2/2007
- Povolení výjimky z počtu žáků v MŠ (více žáků)
- Povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ (méně žáků)
- Záměr pronajmout nebytový prostor na OÚ (bývalá knihovna)
- Odprodej pozemku p. č. 770 o výměře 212 m2 v k. ú. Holetín
- Odprodej pozemku p. č. 1072/1 o výměře 88 m2 v k. ú. Dolní Holetín
- Pronájem parcely p. č. 2114/2 o výměře 1383 m2 v k. ú. Holetín dle platné
obecní vyhlášky
- Cenu připravovaných stavebních parcel na Horním Holetíně (za školou) ve
výši 90,- Kč/m2
-

Zastupitelstvo obce pověřuje:
- Starostu a členy stavební komise projednáním doručených žádostí občanů
- prodej či pronájem pozemků a nebytových prostor (termín: do příštího
veřejného zasedání zastupitelstva)

………………………………………..
Místostarosta obce

Vyvěšeno 6. srpna 2007
Sejmuto 22. srpna 2007

………….…………………………
Starosta obce

