
 
 č. 4/2011 

ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 12. září 2011 

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:

Bere na vědomí:
 Zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru
 Informace o zrealizovaných akcích
 Doručené žádosti
 Záměry obce na hospodaření s majetkem č. 4/2011 a č. 5/2011 

Schvaluje:
 Aleše Vokála a Patrika Vondráčka ověřovateli zápisu
 Program jednání v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce
 Veřejný způsob hlasování o přijetí usnesení v závěru zasedání
 Rozpočtovou změnu č. 4/2011
 Žádost  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtových  prostředků  Pardubického  kraje  v  rámci  Programu 

obnovy venkova v roce 2012 na výměnu oken a vstupních dveří budovy obecního úřadu ve výši  
120 tis. Kč

 Dodatek č.  1  Zřizovací  listiny  Základní  školy  a  mateřské školy  Holetín,  kterým se mění  adresa 
příspěvkové  organizace  na  Horní  Holetín  178  (pro  všechny  součásti:  základní  škola,  mateřská 
škola, školní družina a školní jídelna)

 Prodej  části  pozemku  par.  č.  360/14,  ostatní  plocha,  o  výměře  cca  70  m2,  kat.  území  Holetín  
dle  záměru  obce  č.  4/2011  uveřejněném  na  úřední  desce  obce  Holetín  (i  elektronické  ÚD) 
dne 10.8.2011

 Prodej  pozemku  par.  č.  2489/2,  ostatní  plocha,  o  výměře  146  m2,  kat.  území  Dolní  Holetín  
dle  záměru  obce  č.  4/2011  uveřejněném  na  úřední  desce  obce  Holetín  (i  elektronické  ÚD) 
dne 10.8.2011

 Zhotovitelem akce: „Výstavba chodníků v centrální části Horní Holetín podél komunikace II. třídy  
č. 355“ firmu INSTAV Hlinsko a.s. 

Neschvaluje:
 Odkup části pozemku  p.č. 1767/6, orná půda, kat. území Dolní Holetín do majetku obce

Pověřuje:
 Starostu Jana Břeně uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem akce „Výstavba chodníků v centrální  

části Horní Holetín podél komunikace II. třídy č. 355“ (Do 30. září 2011)     

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

Vyvěšeno (i na elektronické ÚD) : 13. 9. 2011
Sejmuto : 29. 9. 2011


