
č. 2/2007

ze zasedání zastupitelstva obce Holetín, konaného
dne 2.4. 2007  v l8.00 hodin na OÚ Holetín

Obecní zastupitelstvo po projednání

a) schvaluje:
- Ověřovatele zápisu: Halamka Jaroslav, Pohorský Václav
- Program zasedání zastupitelstva obce
- Prodej parcely č. 1576/27 (1000 m2) manželům B. za cenu 50 Kč/m2

- Prodej parcely č. 1576/26 (1001 m2) manželům K. za cenu 50 Kč/m2

- Pronájem části obecního pozemku č. p. p. 430/31 (40m2) za 
účelem uskladnění palivového dřeva za roční nájemné 1 Kč/m2

- Pronájem části obecního pozemku č. p. p. 235/3 (100m2) a části 
obecního pozemku č. p. p. 235/5 (50m2) za účelem uskladnění 
dřeva za roční nájemné 1 Kč/m2

- Koupě parcel: č. 1556/3-část, 1056/4, 1056/5, 1072 a 1073/2- část, 
celkem 14990m2 za cenu 50 Kč/m2 za účelem sportovně
rekreačního vyžití

- Nájem parcely č. 1078/2 (1599 m2) za účelem sportovně 
rekreačního vyžití za roční nájemné 1 Kč/m2

- Pořízení změny č. 1 Územního plánu obce Holetín
- Na základě zmocnění uvedeného v §6 odst. 6, písm. b) zákona 

č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) žádost obce, aby změnu č. 1 
územního plánu obce Holetín pořizoval Městský úřad Hlinsko 
podle §6 odst. 1, písm. c)

- Program obnovy obce na období 2007 – 2013
- Rozdělení zlepšeného HV přísp. organiz. ZŠ a MŠ Holetín za rok 2006

b) bere na vědomí:
- Splnění úkolu z usnesení č. 1/2007 zastupitelstva obce: 

o Vyřízení žádostí o kácení dřevin rostoucích mimo les 
o Projednání žádosti pana V. S. o prodej, směnu či nájem pozemků
o Podpis Kupní smlouvy a smlouvy o vkladu do společnosti s firmou

Vodovody a kanalizace Chrudim a. s.
o Informace o jednání starosty obce s panem J. M. a panem M. S ve

věci připomínek občanů



- Informace o realizovaných akcích:
o Dokončení  kabelového  vedení  pro  6  RD  –  Dolní  Holetín

( kolaudace proběhne 5. 4. 2007 ) 
o Odkoupení části pozemku 893 ( propojení parcel pro výstavbu RD

na H. H. s komunikací Holetín – Raná )
o Probíhá bezúplatný převod nemovitostí  TJ Sokol Holetín na Obec

Holetín
o Jednání s majiteli pozemků v areálu koupaliště
o Jednání s Lesy ČR s. p., povodí Labe 
o Terénní a povrchové úpravy části zahrady ZŠ a MŠ pro umístění

již  zakoupených  prvků  dětského  hřiště  (domek,  prolézačka,
skluzavka, houpačky)

o Kolaudace vodovodního řadu na H. H., jeho předání společnosti
VAK Chrudim (obec obdržela na účet 119 000 Kč)

o Prořezání lípy u pomníku padlých nad kaplí
o Vypsání konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ Holetín 

(podmínka pro setrvání současného ředitele ve funkci)
- Informace o doručených žádostech občanů

c) pověřuje:
- Předsedu stavební komise dořešením směny a nájmu pozemků na

základě žádosti pana V. S. (termín: 31.12.2007)
- Starostu obce účastí s právem hlasování na všech následujících řádných

a mimořádných valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace
Chrudim, a. s. (dokud OZ nerozhodne jinak)

- Starostu obce spoluprácí s pořizovatelem (MěÚ Hlinsko) na změně č. 1
územního plánu obce Holetín

           ………………………………………..               ………….…………………………
                 Místostarosta obce  Starosta obce


