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: obec.holenice@seznam.cz, internet: www.Holenice.cz
v Holenicích dne: 28.11.2014
Zápis ze schůze obecního zastupitelstva
Č.11/14, ze dne : 26.11.2014
Přítomno:
Program:

7 členů OZ
1. Zpráva
2. Návrh rozpočtu 2015
3. Inventura majetku k 32.12.2014
4. OZV o odpadech a místním poplatku
5. Plnění rozpočtu, rozpočtové opatření
6. Obnova chodby OÚ
7. Uzavřené smlouvy
8. Prostor pro volnočasové aktivity v obci
9. Různé
Program přijat 7 mi hlasy

1. Bez připomínek
2. OZ 7mi hlasy schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2015. Rozpočet bude
vyrovnaný ve výši 839.500,- Kč, viz. příloha
3. Starosta obce Holenice nařizuje provést inventuru obecního majetku k datu
31.12.2014. Inventarizační komise bude ve složení: předseda – Karel Horký, členové –
Jiří Jirásek, Tomáš Breuer
4. OZ 7mi hlasy souhlasí s vydáním obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o stanovení
systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu a č. 2/2014 o místním poplatku …, viz. příloha
5. OZ bylo informováno o plnění rozpočtu k 31.10.2014. OZ nemá připomínky. OZ 7mi
hlasy přijímá rozpočtové opatření č. 4/2014, viz příloha, pro položku na 4111,
komunální volby.
6. OZ 7mi hlasy souhlasí s obnovou chodby OÚ, tj. obnova vitrín, fotografií, osvětlení.
OZ pověřuje starostu zahájit jednání s možnými dodavateli.
7. OZ 7mi hlasy souhlasí s uzavřením smlouvy s městem Turnov o provádění agendy
v oblasti přestupků, dále souhlasí 6ti hlasy s uzavřením smlouvy s p. Breuerem o
využití odpadního potrubí.
8. OZ 7mi hlasy souhlasí s nákupem vybavení pro sportovní vyžití v budově OÚ, v 1.
patře. V místnosti bytu bude dále instalován pingpongový stůl.
9. OZ nemá připomínek k vydání licence společnosti BusLine a.s., k provádění
autobusové dopravy na trase Lomnice nad Popelkou – Holenice-Rovensko pod
Troskami.
Příští zasedání: 29.12.2014
Zapsala: Marcela Beranová
Ověřili: p. Horký K., p. Jirásek, p. Breuer, p. Horký T., M. Fajtová
Pavel Beran – starosta
vyvěšeno dne: 30.11.2014
sejmuto dne: 2.1.2015
tento dokument byl minimálně ve stejné době vyvěšen na elektronické úřední desce

