
č. 1/2013 

ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 4. března 2013 

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:

Bere na vědomí:
• Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 6/2012
• Zprávy ze zasedání kontrolního a finančního výboru
• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
• Rozpočtová opatření
• Záměr obce na hospodaření s majetkem č. 1/2013
• Výběr dodavatele na plánovanou údržbu obecního rybníka
• Smlouvou o dílo na vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení na 

akci „Výstavba chodníků podél komunikace II. třídy č. 355 v obci Holetín – napojení na centrální část“ 
• Mandátní smlouvou s firmou Prodin a.s.

Schvaluje:
• Inventarizační zprávu za rok 2012
• Účetní záverku obce Holetín sestavenou ke dni 31. 12. 2012
• Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holetín sestavenou ke dni 31. 12. 2012
• Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Holetín ve výši 55.073,63 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu školy  

v částce 45.073,63 Kč a do fondu odměn v částce 10.000,- Kč
• Rozpočtovou změnu č. 4/2012 a č. 1/2013
• Směrnici pro zadávání veřejných zakázek obce Holetín
• Prodej  pozemku par.č. 2170/4, zahrada, o výměře 272 m2, kat. území Holetín
• Nákup části pozemku par. č. 145, ostatní plocha, o výměře 26 m2 , katastrální území Dolní Holetín
• 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 zajištění stomatologických pohotovostních služeb mezi  
obcí Holetín a městem Hlinskem, dle předloženého návrhu

• Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi obcemi při zajišťování Lékařské služby první pomoci v Hlinsku 
ze dne 28. 3. 2012

• Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na docházku žáků do ZŠ v Hlinsku ze dne 28. 3. 2012.

Neschvaluje poskytnutí příspěvku pro rok 2013 na docházku žáků do ZŠ, jejichž zřizovatelem je město
      Hlinsko

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

Vyvěšeno (i na elektronické ÚD): 05. 03. 2013                                                                                             Sejmuto: 20. 03. 2013


