
č.3/2009
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín, konaného dne 29. června 2009

v 18.00 hodin na OÚ HoletÍn

Zastupitelstvo obce po projednání
a) bere na vědomí:
• Plnění úkolu uvedeného v usnesení zastupitelstva obce Č. 2/2009
• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
• Rozpočtová opatření
• Doručené žádosti

~ žádost o schválení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2008 ajeho rozdělení do fondů PO
~ žádost o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku ZŠ a MŠ Holetín (kuchyňský robot)
~ Žádost o odprodej pozemku 924/3 dle GP č. 273 -1027/2009 (druhý žadatel)
~ Žádost o odprodej části pozemku p. č. 47/9, zahrada o výměře 73 m2

, v k.ú. Dolní Holetín
~ Žádost o pronájem části pozemku p. č. 767/3, lesní pozemek o výměře 5 m" , v k.ú. Holetín
~ Žádost o změnu užívání pozemku 769/10v k.ú. Holetín

• Realizované a připravované akce
~ Dokončeno obložení lemu bazénu
~ Instalovány prvky dětského koutku na koupališti
~ Osazeno nové silniční zrcadlo u obecního úřadu
~ Na OÚ instalováno zařízení pro pracoviště Czech POINT
~ Probíhají opravy místních komunikací

• Informace z Valné hromady SOMH
• Záměr obce na hospodaření s majetkem
• Informace o dotacích 2009

b) schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu: Eduard Suchý, Jiří Bartizal
2. Program 3. jednání zastupitelstva obce
3. Závěrečný účet obce za rok 2008 bez výhrad
4. Rozpočtovou změnu č. 2/2009
5. Zlepšený hospodářský výsledek dosažený PO a jeho převedení do rezervního fondu školy

v celkové výši 32.346,44 Kč
6. Vyřazení a likvidaci opotřebovaného DHM (robot)
7. Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy (prodej pozemku p. č. 924/3 o výměře 950 m2

-

GP č. 273-1027/2009 - v k. Ú. Holetín za cenu 191.425,-Kč)
8. Prodej části pozemku p. č. 47/9, zahrada o výměře 73m", v k.ú. Dolní Holetín za cenu

35,- Kč/rn"
9. Pronájem části pozemku p. č. 767/3, lesní pozemek o výměře 5 m" , v k.ú. Holetín za účelem

rozšíření bezdrátové internetové sítě do obce Holetín
10. Zplnomocnění starosty obce k veškerým právním úkonům a podpisu písemností v souvislosti

s dotací na "Kulturně - společenské centrum Holetín".

c) pověřuje:
• Kontrolní a finanční výbor dohledem nad likvidací DHM /robot/ v zš a MŠ Holetín a předložením

zápisů o činnostech v souladu s ročním plánem kontrol (Do příštího veřejného jednání OZ) .
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