č. 2/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 6. června 2016

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:





























Bere na vědomí:
Informaci o realizovaných akcích
Informaci o činnosti Mikroregionů Skutečsko – Ležáky a Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko
Informace o získaných dotacích v roce 2016
Příkazní smlouvu 02/2016 (zadání a organizace veřejné zakázky – Oprava stávající komunikace - Holetín)
Příkazní smlouvu 03/2016 (kompletní administrace projektu – Oprava stávající komunikace - Holetín)
Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akce „Chodník podél silnice II/355 Holetín – 3. etapa“ a
„Oprava stávající komunikace – Holetín“
Záznam o výběru dodavatele na akci „Oprava místní komunikace a odstavné plochy“
Rozpočtová opatření
Doručené žádosti
Smlouvu o svozu a zpracování bioodpadu, uzavřenou mezi obcí Holetín a p. Milanem Svobodou
Trvání záměru obce č. 5/2016 – pronájem nebytových prostor v přízemí budovy obecního úřadu

Schvaluje:
Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Holetín za rok 2015 bez výhrad
Příkazní smlouvu mezi Obcí Holetín a Prodin a. s (zpracování žádosti o příspěvek z rozpočtu SFDI na
výstavbu chodníků v obci Holetín – 4. etapa včetně zajištění související administrace akce) dle
předloženého návrhu
Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/16/21968 (Oprava místní komunikace
a odstavné plochy) dle předloženého návrhu
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky
požární ochrany jednotky SDH obce pro rok 2016 (pořízení elektrocentrály) dle předloženého návrhu
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě mezi Obcí Holetín a Prodin a.s. uzavřené dne 30. 6. 2015
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek na akce: „Chodník podél silnice II/355 Holetín –
3. etapa“, „Oprava stávající komunikace – Holetín“, „Oprava místní komunikace a odstavné plochy“
a smlouvy o dílo s vítěznými uchazeči dle předložených návrhů
Rozpočtovou změnu č. 2/2016 dle předloženého návrhu
Záměry obce Holetín na hospodaření s majetkem č. 5 – 8 /2016
Prodej pozemku p. č. 430/52, kat. území Holetín, dle předloženého záměru č. 6/2016
Prodej části pozemku p. č. 100/1, kat. území Dolní Holetín, dle předloženého záměru č. 7/2016
Směnu pozemků dle předloženého záměru č. 8/2016
Vyřazení a likvidaci drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) dle předloženého návrhu
v celkové hodnotě 67.429,50 Kč
Záměr na rozšíření kapacity a zkvalitnění výuky v mateřské škole Holetín

Ing. Lada Horáková , v. r.
místostarostka

Vyvěšeno (i v elektronické podobě): 06. 06. 2016

Jan Břeň, v. r.
starosta

