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: 1.4.2021
Zápis ze schůze obecního zastupitelstva
č. 2/21, ze dne : 31.3.2021
Přítomno:
6 členů OZ
Omluveni : p. Horký
Program:
1. Zpráva
2. Závěrečný účet, účetní závěrka
3. Finanční příspěvek
4. Prodej pozemku
5. Nákup techniky
6. Úklid obce
7. Různé
Program přijat 6 ti hlasy
1. Bez připomínek
2. OZ 6ti hlasy přijímá závěrečný účet obce za rok 2020, vč. zprávy o kontrole
hospodaření obce bez výhrad. OZ 6ti hlasy přijímá účetní závarku za r. 2020
3. OZ 6ti hlasy souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši do 3.000,společnosti Spokojený domov (pečovatelská služba) a mysliveckému sdružení
Veselka, které působí mj. na území obce Holenice
4. OZ 6 ti hlasy souhlasí s prodejem pozemků č. 780/7 a 189/7 v k.ú. Holenice dle GP. č.
130-23/2021 Ing. Jaroslav Hanzl, panu T. Breuerovi , Holenice čp. 20
5. OZ souhlasí 6ti hlasy s nákupem sekacího traktůrku pro sečení obecních pozemků,
popř. s poskytnutím příspěvku na nákup společné techniky MR Tábor, který by tento
nákup zajistil a stroj zapůjčoval.
6. OZ oznamuje brigádu na sběr kamení v aleji k lípě dne 10.4.2021 v 15hod, dále
brigádu na úklid obce 23.4.2021 v 17 hod. Obojí proběhne dle epidemické situace a
pravidel.
7. OZ oznamuje, že kontejner na objemný odpad bude přistaven v obci od 23.4. –
27.4.2021 u budovy OÚ. OZ 6ti hlasy souhlasí s umístěním vjezdu k novostavbě na
p.p.č. 193/1 dle situačního výkresu (v příloze) mimo p.p.č. 780/2. OZ bere na vědomí
informaci o opravě cesty k čp. 57. Opravu provedla fa DrLes, Košťálov.

Příští zasedání: 28. 4.2021
Zapsala: Marcela Beranová
Ověřili:

p. J. Jirásek, M. Fajtová, P. Janoušek, T. Breuer

Pavel Beran – starosta

vyvěšeno dne:

1.4.2021

sejmuto dne:

3.5 .2021

