
 č. 6/2012 

ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 10. prosince 2012 

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:

Bere na vědomí:
• Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2012
• Zprávy ze zasedání kontrolního a finančního výboru
• Informace o činnosti mikroregionů Skutečsko – Ležáky, SOMH a MAS Hlinecko, o.s.
• Jmenování inventarizační komise
• Informace o realizovaných akcích
• Žádost občanů bytového domu č.p. 113 z Horního Holetína na opravu komunikace
• Žádost o odkoupení pozemku par.č. 2170/4, zahrada, kat. území Holetín.

Schvaluje:
• Poskytnutí území obce Holetín (k.ú. Holetín, k.ú. Dolní Holetín) v MAS Hlinecko, o.s., a působnost  

MAS Hlinecko, o.s. na svém území a souhlasí s vytvořením Integrovaného strategického plánu MAS 
Hlinecko, o.s

• Členský příspěvek obce Holetín občanskému sdružení MAS Hlinecko na rok 2013 ve výši 8 Kč/1obyvatele
• Čerpání finančních prostředků z fondů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holetín v částce 9.000 Kč z fondu 

odměn a v částce 35.352 Kč  z rezervního fondu 
• Rozpočet obce Holetín na rok 2013 dle předloženého návrhu
• Tvorbu a pravidla čerpání sociálního fondu v roce 2013 dle předloženého návrhu 
• Program rozvoje obce Holetín na rok 2013 dle předloženého návrhu
• Program rozvoje obce Holetín na období 2013 – 2018 dle předloženého návrhu

Vydává  Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,   
       sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Pověřuje:
Starostu  Jana Břeně podáním žádosti o dotaci ze SFDI na výstavbu chodníků podél komunikace II/355 v obci  
Holetín, žádosti o grant z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci programu Podpora pořízení  
územních  plánů v  roce  2013 a žádosti  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  PK na požární  techniku  a  věcné  
prostředky požární ochrany JSDH obce na rok 2013.

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

Vyvěšeno (i na elektronické ÚD): 11. 12. 2012                                                                                             Sejmuto: 31. 12. 2012


