č. 2/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 26. března 2012

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
Bere na vědomí:
Záměr obce na hospodaření s majetkem č. 1/2012
 Žádost o odkoupení parcely č. 566/1, trvalý travní porost, k.ú. Holetín
 Informace o zakázkách v souladu se směrnicí obce Holetín pro zadávání veřejných zakázek
 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011


Schvaluje:

















Eduarda Suchého a Jaroslava Halamku ověřovateli zápisu
Program jednání v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce, doplněný o „doručené žádosti“
Inventarizační zprávu za rok 2011
Bezúplatný převod pozemků označených jako p. p. č. 2484/20, ostatní plocha o výměře 193 m2 , k.ú.
Holetín a p. p. č. 2484/21, ostatní plocha o výměře 180 m 2, k.ú. Holetín, které se geometrickým plánem č.
302-2/2012 oddělily od pozemku par. č. 2484/4, ostatní plocha – silnice, k.ú. Holetín, z vlastnictví
Pardubického kraje do vlastnictví obce Holetín
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Holetín ve výši 46.664,38 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu školy v
částce 37.664,38 Kč a do fondu odměn v částce 9.000,- Kč
Vyřazení a likvidaci opotřebovaného majetku dle návrhu předloženého inv. komisí pro ZŠ a MŠ Holetín
Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Holetín za rok 2011 bez výhrad
Uzavření smlouvy o dílo č. 05412 (výměna oken a vstupních dveří budovy obecního úřadu) mezi obcí
Holetín a firmou A-Z mont Chotěboř s.r.o., dle předloženého návrhu
Uzavření smlouvy o dílo č. 12046/01 (Komunikace bez obrubníků, lokalita za školou) mezi obcí Holetín
a firmou SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. , dle předloženého návrhu
Uzavření smlouvy o dílo č. 2012/03/01 (rozšíření veřejného osvětlení) mezi obcí Holetín a firmou HUKY
s.r.o. Elektro, dle předloženého návrhu
V souladu s ust. § 48 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcemi při zajišťování povinné školní docházky v Hlinsku mezi obcí
Holetín a městem Hlinskem (příspěvek na úhradu neinvestičních výdajů základní školy připadajících na
jednoho žáka), dle předloženého návrhu
V souladu s ust. § 48 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcemi při zajišťování Lékařské služby první pomoci v Hlinsku mezi
obcí Holetín a městem Hlinskem (příspěvek obce na úhradu LSPP), dle předloženého návrhu
Zařazení obce Holetín do územní působnosti MAS Hlinecko

Ing. Lada Horáková v. r.
místostarostka
Vyvěšeno (i na elektronické ÚD): 27. 3. 2012

Jan Břeň v. r.
starosta
Sejmuto: 11. 4. 2012

