Obecní úřad Holenice, IČO 00275727, Holenice 71, 506 01 Jičín,
 481 382 498 604 489 089, č.ú. 10828-581/0100 KB Semily,
e-mail: ouholenice@quick.cz, internet: www.Holenice.cz
v Holenicích dne: 31.1.2013
Zápis ze schůze obecního zastupitelstva
Č. 1/13, ze dne : 30.1.2013
Přítomno:
Omluveni:
Program:

6 členů OZ
p. Janoušek
1. Zpráva
2. Zpráva o inventuře
3. Mzdy zastupitelů 2013
4. Nákup materiálu, investice v roce 2013
5. Bezpečnostní zpráva
6. ÚP Rovensko pod Troskami
7. Územní souhlas, kolaudace
8. Nákup energií v roce 2013
9. Účet obce u ČNB
10. Doplnění výborů
11. Různé
Program přijat

6 ti hlasy

1. Bez připomínek
2. OZ 6ti hlasy přijímá zprávu o inventuře obecního majetku, nemá námitek. Celkový
majetek obce k 31.12.2012 činí 4.493.742,58 Kč
3. OZ 6 ti hlasy schvaluje výši odměn zastupitelům v roce 2013. Odměny buudou ve
stejné výši jako v r. 2012, tj (hrubá mzda) st. 5.100,- Kč, mst. 2.525,- Kč, člen 250,Kč. Měsíční strop pro odměny účetní obce byl zvýšen na 3.552,- před zdaněním.
4. OZ 6ti hlasy souhlasí s nákupem materiálu v roce 2013, pro potřeby OÚ, tj zejm.
dovybavení kuchyňky a soc. zařízení, audio systém do společenské místnosti,
kancelářské vybavení (laminátor, štítkovač). Investiční akce budou v roce 2013
dokončovací práce na hřišti proti OÚ (okapy domku, zeleň, lampa), sněhové zábrany
na OÚ, zateplení chodby OÚ.
5. OZ 6ti hlasy bere na vědomí bezpečnostní zprávu PČR. Na území obce byly v r 2012
spáchány 2 trestné činy, 1 x pytláctví.
6. OZ bere na vědomí vydání ÚP Rovensko pod Troskami
7. OZ 6 ti hlasy souhlasí s vydáním územního rozhodnutí (povolení staveb) pergola p.
Jůva, přístřešek u domu p. Kovář čp. 60, p. Beran čp.73, dále souhlasí s trvalým
užíváním stavby skladu u čp. 73 p. Beran OZ bere na vědomí a souhlasí s rozpočtem
MR Tábor na r. 2013 ve výši 405.500,- Kč
8. OZ 6ti hlasy souhlasí s individuálním nákupem el. energie o ČEZu, jako dosud.
9. Obec má zákonnou povinnost zřídit do 31.3.2013 účet u ČNB, zajistí p. Beran, Horký,
v ČNB Praha.
10. OZ potvrzuje nové složení kontrolního výboru pro rok 2013. Za p. Bareše byl
potvrzen p. Veverka
11. Po odstěhování najemníka z OÚ proběhne komplexní výměna zákmků, za systém
generálního klíče FAB. OZ souhlasí 6ti hlasy.
Příští zasedání: 27.2.2013
Zapsala: Marcela Beranová
Ověřili: p. Horký, p. Veverka, p. Jirásek, p. Kovář,

Pavel Beran - starosta

