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: 25.6.2020
Zápis ze schůze obecního zastupitelstva
č. 5/20, ze dne : 24.6.2020
Přítomno:
Program:

6 členů OZ, omluven T. Horký
1. Zpráva
2. Volby do ZK
3. Žádost o příspěvek
4. Dotace most
5. Studna u OÚ
6. Nábytek OÚ
7. Hřiště pro děti
8. Závěrečný účet
9. Různé
Program přijat 6 ti hlasy

1. Bez připomínek
2. OZ bere na vědomí oznámení o konání voleb do zastupitelstev krajů 2.-3.10.2020
Starosta obce stanovuje minimální počet členů OVK na 5, zapisovatelkou OVK
jmenuje paní Marcelu Beranovou
3. OZ 6ti hlasy souhlasí s finančním darem-příspěvkem na činnost mysliveckému
sdružení Veselka (Rovensko pod Troskami) a Lince bezpečí ČR pro ohrožené děti,
oba ve výši 2.000,4. OZ bere na vědomí informaci o doplacení zbývajících 15ti % dotace na opravu mostku
v obci Holenice v r. 2019. Akce je tak skončena bez závad.
5. OZ 6tihlasy souhlasí s podáním žádosti o povolení prohloubení stávající studny u
budovy OÚ Holenice na MěÚ Turnov, odb. ŽP.
6. OZ 6ti hlasy souhlasí s výměnou nábytku v kanceláři OÚ Holenice, vč. obnovy
podlahové krytiny. Realizace dle dodavatele v r. 2020/2021
7. Na místě realizace dětského hřiště proběhlo setkání s potenciálním dodavatelem, bude
zaslána konkrétní cenová nabídka, o které bude OZ rozhodovat na příštím zasedání.
8. OZ 6ti hlasy souhlasí a přijímá závěrečný účet obce Holenice za rok 2019 bez výhrad,
zároveň přijímá a souhlasí se zprávou o kontrole hospodaření v r. 2019. OZ 6ti hlasy
přijímá účetní závěrku za rok 2019. Obojí v příloze zápisu.
9. OZ bere na vědomí oznámení o ukončení stavby před budovou OÚ- výměna části
vedení a sloupu ČEZu. OZ bere na vědomí oznámení spol. Marius Pedersen o
změnách v cenách za tříděný odpad.

Příští zasedání: 29. 7.2020
Zapsala: Marcela Beranová
Ověřili: p. J. Jirásek, M. Fajtová, p. Janoušek, T. Breuer
Pavel Beran – starosta

vyvěšeno dne: 30.5.2020
sejmuto dne: 28.6.2020

