č. 4/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 2. prosince 2016
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:


































Bere na vědomí:
splnění úkolů uvedených v usnesení č. 3/2016
zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Holetín za období od 1.1.2016 do 27.10.2016
zprávu kontrolního a finančního výboru
informace o činnosti mikroregionu Skutečsko – Ležáky, SOMH a MAS Hlinecko, z.s.
rozpočtová opatření č. 5/2016, 6/2016 a 7/2016
realizované akce, výběr dodavatelů a zápisy o odevzdání a převzetí staveb
doručené žádosti
smlouvu o dílo (vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a st. povolení včetně položkového rozpočtu
stavby na akci: „Výstavba chodníku podél II/355 v Horním Holetíně“)
příkazní smlouvu č. 04/2016 (zpracování a podání žádosti o dotaci na dětské hřiště)
smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-2008042/VB/2
uzavření nájemní smlouvy (pronájem prostor v přízemí budovy OÚ za účelem zřízení kadeřnictví)
ukončení nájmu bytu v budově obecního úřadu č.p. 105
zpracování studie veřejného prostranství naproti hasičské zbrojnici
Schvaluje:
rozpočtovou změnu č. 4/2016 dle předloženého návrhu
záměr obce Holetín na hospodaření s majetkem č. 10/2016
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce Holetín, dle
předloženého záměru č. 10/2016
čerpání finančních prostředků z rezervního fondu PO ZŠ a MŠ Holetín ve výši 20.000 Kč
rozpočet obce Holetín na rok 2017 dle předloženého návrhu
finanční dar Sokolu Holetín dle předloženého návrhu
finanční dar Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče dle předloženého návrhu
Rozpočtový výhled obce Holetín na období 2017–2020 dle předloženého návrhu
tvorbu a pravidla čerpání sociálního fondu v roce 2017 dle předloženého návrhu
Program rozvoje obce Holetín na rok 2017 dle předloženého návrhu
uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby S/OM/1411/16/PPS/BP na stavbu „Výstavba chodníku podél
II/355 v Horním Holetíně“, s následným majetkoprávním vypořádáním formou darovací smlouvy uzavřenou mezi
Pardubickým krajem a obcí Holetín ve prospěch obce Holetín
veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace, adres
a nemovitostí
smlouvu o poskytnutí služeb (bezplatná likvidace jedlého oleje a rostlinného tuku z domácností)
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
č. IV-12-2015238/VB/01
dodatek č. 2 (včetně přílohy) k pachtovní smlouvě č. 10120
podání žádosti o poskytnutí dotace na přístavbu MŠ Holetín a uzavření příkazní smlouvy na zpracování a podání
žádosti včetně její následné administrace
podmínky pronájmu prostor Kulturního centra Holetín pro občany od 1.1.2017



Neschvaluje podpis Souhlasného prohlášení o narovnání vzájemných vztahů a uznání vlastnického práva pro Českou
republiku s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad



Pověřuje:
starostu Jana Břeně (dále jen „starostu“) uzavíráním smluv o právu stavby a zřízení věcného břemene s majiteli
pozemků dotčených stavbou „Výstavba chodníku podél II/355 v Horním Holetíně“
starostu uzavřením smlouvy na zajištění komplexní lesnické činnosti v obecních lesích a na zajištění údržby
přilehlých ploch komunikací v majetku obce
starostu zpracováním a podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu PK na požární techniku a věcné prostředky
požární ochrany jednotky SDH obce na rok 2017





Ing. Lada H o r á k o v á, v. r.
místostarostka
Vyvěšeno (i v elektronické podobě): 05. 12. 2016

Jan B ř e ň, v. r.
starosta

