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: 1.2.2019
Zápis ze schůze obecního zastupitelstva
č. 1/19, ze dne : 30.1.2019
Přítomno:
Omluveni:
Program:

6 členů OZ
M. Fajtová
1. Zpráva
2. Rozpočtové opatření č. 1/2019
3. Volby do EP
4. Nákup materiálu
5. Poplatek za odpady v r. 2019
6. Přihláška do SMO
7. Různé
Program přijat 6 ti hlasy

Bez připomínek
OZ přijímá 6ti hlasy rozpočtové opatření č. 1/19, viz příloha
OZ bere na vědomí informaci o konání voleb do EP ve dnech 24.-25.5.2019
OZ 6 ti hlasy souhlasí s nákupem materiálu tj. zejm. radlice na sníh, multifunkčního
tiskového zařízení, přenosné pečící trouby do kuchyňky OÚ, v případě přidělení
dotace s nákupem traktoru zejm. pro zimní údržbu. Na nákup radlice bude též
požádáno o dotaci
5. OZ 6ti hlasy souhlasí s výší poplatku 400,- Kč za odpady na rok 2019/poplatník.
Skutečné náklady na jednoho poplatníka v roce 2018 byly 699 Kč,6. OZ 6ti hlasy souhlasí s podáním přihlášky do Sdružení měst a obcí ČR
7. Společnost BusLine požádala o souhlas udělením licence na provozování dpravy
v obci Holenice. OZ 6ti hlasy souhlasí. OZ 6ti hlasy odsouhlasilo provozní řád
posilovny. OZ 6ti hlasy souhlasí s pronájmem sálu budovy OÚ panu Vojtěchu
Zajícovi (člen SDH Holenice) na 16.2.2019, pro pořádání soukromé oslavy. OZ 6ti
hlasy souhlasí s koupí pozemku 780/2, v k.ú. Holenice od Libereckého kraje, dále
s kupní smlouvou a kupní cenou 13.272,- Kč. OZ zvažuje dlouhodobé uskladnění či
prodej demontovaného sušáku na hadice. Sušák nemá statické posouzení vč.
posouzení ukotvení.
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Příští zasedání: 27.2.2019
Zapsala: Marcela Beranová
Ověřili: p. J. Jirásek, T. Breuer, T. Horký, J. Vevrka,
Pavel Beran – starosta
vyvěšeno dne:
sejmuto dne:

2.2.201
3.3.2019

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

