
 

 č. 2/2011 
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 9. května 2011 

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání :

Bere na vědomí :
➢ Zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru
➢ Doručené žádosti
➢ Informace z mikroregionů Skutečsko-Ležáky a SOMH
➢ Informace o připravovaných akcích, stavbách a rekonstrukcích v obci 
➢ Záměr obce na hospodaření s majetkem č. 3/2011 
➢ Informace o schválených žádostech obce Holetín o dotaci a grant z rozpočtu Pardubického kraje 

Schvaluje:
➢ Eduarda Suchého a Patrika Vondráčka ověřovateli zápisu
➢ Program jednání v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce
➢ Veřejný způsob hlasování o přijetí usnesení v závěru zasedání
➢ Pořízení studie (Decentralizované čištění odpadních vod) firmou Satturn Holešov spol. s. r. o.
➢ Pořízení Územního plánu obce Holetín
➢ Na základě zmocnění uvedeného v § 6 odst.  6, písmena b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební  

zákon, aby Územní plán obce Holetín pořizoval podle § 6 odst. 1, písmeno c) stavebního zákona 
Městský úřad Hlinsko

➢ Rozpočtovou změnu č. 2/2011
➢ Pronájem pozemku p.č. 2311/4, parcela zjednodušené evidence, o výměře 1957 m2, k. ú. Holetín
➢ Smlouvu  o  souhlasu  se  zřízením  stavby  a  budoucí  smlouvě  kupní  z  titulu  liniové  stavby:  

„Ležák – Holetín č.h.p. 1-03-03-082“ (viz. záměr obce na hospodaření s majetkem č. 3/2011)
➢ Smlouvu  o  společném  postupu  zadavatelů  při  centralizovaném  zadávání  a  o  zmocnění  

centrálního zadavatele (projekt SOMH na e-aukci dodavatele el. energie)
➢ Zhotovitelem stavby „Komunikace s obrubníky, lokalita za školou“ firmu Instav Hlinsko a. s.

Určuje: 
➢ Starostu Jana Břeně, aby spolupracoval s pořizovatelem MěÚ Hlinsko na Územním plánu obce 

Holetín 

Pověřuje :
➢ Starostu Jana Břeně zadáním objednávky  firmě Satturn Holešov  spol. s. r. o.  na zpracování  

studie  decentralizovaného  čištění  odpadních  vod   s  řídícím  telemetrickým  systémem  v  obci 
Holetín (neprodleně).

➢ Starostu Jana Břeně uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Komunikace s obrubníky,  
lokalita za školou“(neprodleně).

Ing. Lada Horáková  v. r.           Jan Břeň  v. r.
        místostarostka    starosta

Vyvěšeno (i na elektronické ÚD) : 10. 5. 2011
Sejmuto : 26. 5. 2011


