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: 30.10.2018
Zápis ze schůze obecního zastupitelstva
č. 10/18, ze dne : 27.10.2018
Přítomno:
Omluveni:
Program:

7 členů OZ
1. Jednací řád
2. Volby starosty, místostarosty
3. Volby předsedů výborů + obsazení výborů
4.Odměny členům OZ
5. Oprava mostu u čp. 14
6. Různé

Program přijat 7 mi hlasy
1. OZ bylo seznámeno s jednacím řádem. OZ nemá připomínky
2. OZ přijalo společný návrh na volbu starosty a místostarosty obce. 7mi hlasy byl
starostou obce zvolen Pavel Beran, 7mi hlasy byl místostarostou obce zvoen Jiří
Jirásek.
3. OZ přijalo společný návrh na volbu předsedů výborů vč. členů. 7 mi hlasy byli
zvoleni: předseda kontrolního výboru Markéta Fajtová, členové: M. Beranová, T.
Horký. Předseda finančního výboru Tomáš Breuer, členové M. Fajtová, T. Horký.
4. OZ 7 mi hlasy přijalo návrh na měsíční odměny zastupitelů. Odměna starosty bude
v minimální zákonné výši, tj. 0,3 násobku odměny uvolněného starosty. Odměna pro
místostarostu byla odsouhlasena ve výši 4.160 Kč (hrubého). Odměny ost. členům
zastupitelstva byly odsouhlaseny ve výši 300,-Kč. Za výkon ostatních funkcí nebyla
schválena odměna.
5. OZ 7 mi hlasy souhlasí se změnou termínu opravy mostku u čp. 14 na rok 2019.
V březnu 2019 bude požádáno o dotaci na opravu z POV Libereckého kraje.
6. OZ 7 mi hlasy souhlasí s požádáním Libereckého kraje o bezúplatný převod p.p.č.
708/2, v k.ú. Holenice. Na zmíněném pozemku se nacházejí podzemní sítě v majetku
obce Holenice.
OZ 7mi hlasy zvolilo zapisovatelkou paní Marcelu Beranovou.

Příští zasedání: 28.11.2018
Zapsala: Marcela Beranová
Ověřili: p. J. Jirásek, T. Breuer, T. Horký, J. Vevrka, M. Fajtová
Pavel Beran – starosta
vyvěšeno dne:
sejmuto dne:

30.10.2018
3.1.2019

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

