
č. 1/2008

ze zasedání zastupitelstva obce Holetín, konaného dne 
11. února. 2008  v l8.00 hodin na OÚ Holetín

Obecní zastupitelstvo po projednání

a) bere na vědomí:

 Slnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 8/2007
 Realizované akce

 Úprava okolí rybníku na Horním Holetíně
 Terénní úpravy areálu koupaliště
 Dokončena  projektová  dokumentace  na  infrastrukturu  (  lokalita  za  školou)  a 

zahájeno řízení pro územní rozhodnutí
 Průběžné opravy  veřejného osvětlení
 Započaly přípravné práce pro zhotovení vrtu jako zdroje pro bazén na koupališti

 Doručené žádosti
 Žádost o pronájem zahradní restaurace na koupališti od 1.7. 2008 do 31.8. 2008  
 Žádost o prodej pozemku – parcely č. 1067/5 v k.ú. Dolní Holetín ( žadatel: p.Bláha)

 Výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru
 Informace z Valné hromady SOMH

     b) schvaluje:

 Ověřovatele zápisu : Václav Pohorský, Jaroslav Halamka
 Program 1. zasedání zastupitelstva obce
 Rozpočtovou změnu č. 5/2007 – příjmy
 Výsledky hospodaření Obce Holetín za rok 2007 – viz. příloha usnesení
 Výsledky inventarizace majetku ve správě OÚ Holetín za rok 2007
 Rozpočet obce Holetín pro rok 2008 takto :

celkové příjmy rozpočtu obce ve výši 5 600 000  Kč
financování ve výši                                  3 124  300  Kč
celkové zdroje ve výši 8 724 300 Kč

běžné výdaje ve výši 4 059 300  Kč
kapitálové výdaje ve výši 4 665 000  Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši 8 724 300 Kč                  

 Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, 
peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2008 v té výši a těm 
fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto 
materiálu. 

 Úřední zrušení Lidové knihovny
 Změnu v jednacím řádu zastupitelstva obce Holetín, a to v první větě  § 3 

Svolání jednání zastupitelstva obce . Nové znění 1.věty :  Zastupitelstvo 
obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.

 Vnitřní předpisy obce:  (Směrnice o účetnictví, pro účtování DIM, oběh účetních 
dokladů, směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole, o inventarizaci 
hmotného a nehmotného majetku, pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního 
fondu)        

 Obecně závazné vyhlášky č. 1–3 / 2008 o místních poplatcích



 Dodatek č. 1 ke smlouvě s TJ Sokol Holetín – oddíl kopané
 Smlouvu o pronájmu zahradní restaurace na koupališti od 1.7. 2008  do 31.8. 

2008 panu Miroslavu Ročňákovi
 Prodej pozemku – parcely č. 1067/5 v k.ú. Dolní Holetín za 35,-Kč/m2           
 Odměnu  za výkon funkce člena zastupitelstva ve výši 400,- Kč
 Odměnu  za výkon funkce předsedy výboru a komise  ve výši 850,- Kč

c) pověřuje:

Starostu  obce  provedením  potřebných  kroků  v rámci  schváleného  rozpočtu 
k zajištění náhradního zdroje vody pro bazén na koupališti.

 
               …. …………………………..                                            ……………………………
                místostarosta obce                   starosta obce



Výsledky hospodaření Obce Holetín za rok 2007
                          
Příjmy       rozpočet schválený    rozpočet upravený             skutečnost

 l.Daňové příjmy 4.715.800 4.715.400 5.559.678,99
2.Nedaňové příjmy    122.300    123.500    214.375,27
3.Kapitál.příjmy      76.000 1.265.500 1.608.521,50
4 Přijaté dotace                   86.600                                        437.290                                        437.321  
Příjmy celkem 5.000.700 6.541.690 7.819.896,76

Výdaje
5.Běžné výdaje 4.498.200 4.525.500 3.699.476,10
6.Kapitál.výdaje             2.526.000                                     3.572.200                                     3.557.847,50  
Výdaje celkem 7.024.200 8.097.700 7.257.323,60

Výsledek hospodaření za rok 2007         příjmy - výdaje (skutečné)        562.573,16
 

 Inventarizace majetku za rok 2007
Inventarizace byla provedena k 31.12. 2007 na OÚ (knihovna, SPOZ, Místní hospodářství, 
materiál), obecní byty, škola.

Bylo zjištěno, že OÚ má ve správě:
Programové vybavení        26 086 Kč
Projekty        32 700 Kč
Budovy a stavby 19 310 060,90 Kč
Movité věci      549 374 Kč
Dlouhod. drobný hmot. majetek 432 871,50 Kč
Pozemky   3 554 163 Kč
Dlouhodobý hmotný-nedok 1 172 880 Kč
Vklad do VaK    1 070 000 Kč                    
Mapy obce      292 286 Kč
Akcie 9 946 000 Kč
Materiál PO          3 083 Kč

            Záloha na el.        43 620 Kč
 

Finanční zůstatek u KB                                6 281 545,30 Kč                                

            Majetek obce celkem   ................................     42 714 669,70 Kč

            Majetek Základní a mat.školy Holetín včetně finanční hotovosti k 31.12. 2007: 1.757.537,46Kč


