
č. 1/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 7. března 2016

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:

Bere na vědomí:
• Zprávy kontrolního a finančního výboru 
• Informaci ohledně výměny vedení VO na Dolním Holetíně
• Rozpočtová opatření č. 10/2015 a 1/2016
• Doručené žádosti (žádost o odkup části obecního poz. p. č. 430/16, k. ú. Holetín, části obec. poz. p. č.  

100/1, k. ú. Dolní Holetín a žádost o směnu pozemků, k. ú. Dolní Holetín)  
• Záznamy o výběru dodavatele (Výměna oken a vstupních dveří budovy hasičské zbrojnice, vypracování  

projektové dokumentace – Chodník podél silnice II/355, Holetín – 4. etapa) 
• Příkazní smlouvu č. 01/2016 (vyhotovení a podání žádosti o dotaci – oprava komunikace u K-S C)
• Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace (DUR, DSP+PDPS) pro akci „Chodník podél 

silnice II/355, Holetín – 4. etapa“
• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést  

stavbu číslo: IP – 12 – 200 75 88 / VB 1 (p. Horák, parc. č. 943/54, kNN)
• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu  provést  

stavbu č. IP-12-2008042/VB/2 (SPEED FREE s.r.o., par. 2612/2, KNN)
• Objednávku 320 ks kalendářů pro rok 2017 s fotografiemi obcí mikroregionu Skutečsko – Ležáky 

Schvaluje:
• Inventarizační zprávu za rok 2015
• Účetní závěrku obce Holetín za rok 2015 
• Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holetín za rok 2015 
• Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Holetín za rok 2015 ve výši 31.645,44 Kč a převedení částky 9.000 Kč  

do fondu odměn a částky 22.645,44 Kč do rezervního fondu školy.
• Vyřazení a likvidaci opotřebovaného majetku dle návrhu předloženého inv. komisí pro ZŠ a MŠ Holetín
• Rozpočtovou změnu č. 1/2016
• Záměry obce Holetín na hospodaření s majetkem č. 1/2016, 2/2016, 3/2016 a 4/2016.
• Prodej pozemku p. č. 229/3, kat. území Dolní Holetín, dle předloženého záměru obce Holetín č. 1/2016
• Prodej části pozemku p. č. 52/7, kat. území Dolní Holetín, dle předloženého záměru č. 2/2016
• Bezúplatný převod pozemku, nově označeného jako pozemek p. č. 370/4 v k. ú. Holetín, z vlastnictví obce  

Holetín do vlastnictví Pardubického kraje, dle předloženého záměru č. 3/2016.
• Bezúplatný převod pozemku p. č. 888/1, k. ú. Holetín, z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce  

Holetín, dle předloženého záměru č. 4/2016
• Dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne 12. prosince 2012 o spolupráci mezi obcemi při zajištění stomatologických 

pohotovostních služeb dle předloženého návrhu
• Dodatek č. 4 ke smlouvě o spolupráci mezi obcemi při zajišťování Lékařské služby první pomoci v Hlinsku  

ze dne 28. 3. 2012 dle předloženého návrhu
• Uveřejnění záměru na pronájem nebyt. prostor v budově OÚ (bez stanovení minimální výše nájemného)
• Umístění radaru v obci Holetín a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Holetín a městem Hlinskem 

(Město Hlinsko se touto smlouvou zavazuje vykonávat  pro obec Holetín úkony v rozsahu stanoveném 
v ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,  ve znění pozdějších předpisů) dle 
předloženého návrhu 

Ing. Lada Horáková, v. r.          Jan Břeň, v. r.
        místostarostka   starosta

Vyvěšeno (i v elektronické podobě): 08. 03. 2016                                                                                


