č. 4/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 23. září 2013
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
Bere na vědomí:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Zápisy z jednání a výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru
Informace o činnosti mikroregionů Skutečsko – Ležáky, SOMH a MAS Hlinecko, o.s.
Rozpočtová opatření
Informace o realizovaných akcích
Záznam o vyběru dodavatele na výměnu kotle na tuhá paliva v obecním bytě č.p. 25 na Dolním Holetíně
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Zastřešený parket Holetín“
Záměr obce na hospodaření s majetkem č. 5/2013
Uzavření nájemní smlouvy na byt č.p. 105 na Horním Holetíně
Aktuální informace ohledně provozní bezpečnosti stromů v majetku obce

Schvaluje:
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔

Zapojení obce do projektu „Hřbitovy – naše kamenná historie II. etapa“
Rozpočtovou změnu č. 3/2013 dle předloženého návrhu
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Zastřešený parket Holetín“ na základě
Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
Uzavření smlouvy o dílo (Zastřešený parket Holetín) mezi obcí Holetín a firmou RENOS s. r.o.
Smlouvu o poskytnutí dotace OŽPZ/13/OŽPZ/13/22156 (oprava místní komunikace v roce 2013)
Podání Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu
obnovy venkova v roce 2014 na opravu budovy obecního úřadu
Pronájem a nákup pozemků dle předloženého záměru obce Holetín č. 5/2013
Vyřazení a likvidaci opotřebovaného majetku dle předloženého návrhu

Zplnomocňuje starostu Jana Břeně k veškerým právním úkonům a podpisu písemností v souvislosti
s dotací v rámci Programu obnovy venkova v roce 2014

Pověřuje:
✔

✔

Starostu Jana Břeně vyúčtováním poskytnuté dotace z rozpočtu Pardubického kraje v rámci Programu
obnovy venkova (POV) za rok 2013 (Termín: do 16. prosince 2013)
Starostu Jana Břeně zpracováním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje v rámci POV v roce 2014 a podáním této žádosti v řádném termínu (Termín: do 30. září 2013)

Ing. Lada Horáková, v.r.
místostarostka

Vyvěšeno (i na elektronické ÚD): 24. 09. 2013

Jan Břeň, v.r.
starosta

Datum sejmutí: 10. 10. 2013

