
 
 č. 5/2011 

ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 12. prosince 2011 

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
Bere na vědomí:

• Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 4/2011
• Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Holetín za rok 2011
• Zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru
• Informace o realizovaných akcích 
• Doručené žádosti

Schvaluje:
• Aleše Kameníka a Eduarda Suchého ověřovateli zápisu
• Program jednání v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce
• Veřejný způsob hlasování o přijetí usnesení v závěru zasedání
• Pořízení studie investičního záměru (PODIUM-PARKET-SEZENÍ) za cenu 26.000 Kč bez DPH
• Rozpočtovou změnu č. 5/2011
• Smlouvu o dílo č. 2011/5110/0095, Smlouvu o dílo č. 2011/5110/0114, Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy  o zřízení  věcného břemene IV-12-2009413/VB/01  a Smlouvu č.  0  –  10/2011 na zajištění  svozu,  
třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu
• v souladu s usn. § 84 odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření
dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků, ze  
dne 4. června 2007, s městem Hlinsko, dle předloženého návrhu
• ve smyslu § 6 odstavce 5 písmeno b) a § 47 odstavce 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění návrh zadání Územního plánu Holetín, který zpracoval ing.
Vladimír Zavřel, MěÚ Hlinsko, stavební úřad – úsek územního plánování a GIS a Jan Břeň, obec Holetín 
v prosinci 2011
• Směrnici pro zadávání veřejných zakázek obce Holetín
• Směrnici o provádění vyřazování a likvidaci movitého majetku
• Zařazení pomníků padlých vojáků (CZE 5302-6298 , CZE 5302-6284) do majetku obce
• Čerpání fin. prostředků z fondu odměn příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holetín v částce 4.244 Kč
• Rozpočet obce Holetín na rok 2012 dle předloženého návrhu
• Tvorbu a pravidla čerpání sociálního fondu v roce 2012
• Program obnovy obce Holetín na rok 2012
• Žádost o grant z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci programu Podpora pořízení
   územních plánů v roce 2012  
• Žádost obce o poskytnutí dotace z rozpočtu PK na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany

     JSDH obce na rok 2012
• Návrh a jmenování likvidační komise ve složení: Eduard Suchý – předseda, Vladimír Zlesák a Aleš Vokál 

    - členové 

Neschvaluje: Prodej části pozemku  p.č. 588/2, ostatní plocha, kat. území Holetín

Vydává: 
• Obecně závaznou vyhlášku obce Holetín (dále jen OZV) č.  1/2011 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
• OZV č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 

povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
• OZV č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství     

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

Vyvěšeno (i na elektronické ÚD) : 13. 12. 2011                                                                                             Sejmuto : 31. 12. 2011


