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: 28.5.2016
Zápis ze schůze obecního zastupitelstva
Č.5/16, ze dne : 25.5.2016
Přítomno:

Program:

6 členů OZ
Omluveni: p. Breuer
1. Zpráva
2. Závěrečný účet obce, účetní závěrka
3. Okres Turnov
4. Stavební úpravy OÚ
5. Smlouva o dotaci s LK
6. Výběrové řízení – odpady
7. Pronájem budovy OÚ
8. Různé
Program přijat 6 ti hlasy

1. Bez připomínek
2. OZ 6ti hlasy bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření za roj 2015, na jejím
základě přijímá závěrečný účet obce Holenice za rok 2015 bez výhrad. OZ 6ti hlasy
dále přijímá účetní závěrku obce Holenice za rok 2015
3. OZ bere na vědomí informaci o žádosti města Turnova o zřízení nového okresu
Turnov. OZ o podpoře žádosti rozhodne na příštím zasedání po doplnění informací od
zástupců města Turnova
4. OZ 6ti hlasy souhlasí s provedením stavebních úprav v budově OÚ, tj. komplexní
obnova sociálního zařízení v 1. patře budovy OÚ.
5. OZ bere na vědomí doručení smlouvy o poskytnutí dotace na opravu místních
komunikací ve výši 49.000,- Kč. Náležitosti smlouvy zajistí starosta obce.
6. OZ bylo informováno o výběrovém řízení v oblasti odpadového hospodářství po r.
2017. Smlouva s případným vítězem výběrového řízení je ve stavu návrhu.
7. OZ 6ti hlasy souhlasí s pronájmem části budovy OÚ Holenice pro účel ubytování při
školním výletě (ZŠ Semily) na dobu cca 3 dny v 06/2016
8. OZ 6ti hlasy přijímá rozpočtové opatření č. 2/2016, úprava položky 4112, dotace na
výkon st. Správy, viz příloha.
Příští zasedání: 29.6.2016
Zapsala: Marcela Beranová
Ověřili: p. Veverka, p. Horký T., J. Jirásek, M. Fajtová
Pavel Beran – starosta

vyvěšeno dne:
sejmuto dne:

28.5.2016
3.7.2016

tento dokument byl minimálně ve stejné době vyvěšen na elektronické úřední desce

