č. 3/2010
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 21. června 2010
Zastupitelstvo obce po projednání:
bere na vědomí:






Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 2/2010
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holetín za rok 2009
Výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru ze dne 17. 6. 2010
Rozpočtová opatření
Realizované akce
• Dokončeny stavební úpravy budovy č.p. 25 v areálu koupaliště (kolaudace proběhla 8. 6. 2010)
• Dokončena výstavba chodníku a parkoviště naproti budově obecního úřadu
• Proběhla celková oprava veřejného osvětlení místní části Horní Babákov
 Informace o dotacích z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2010
 Informace z jednání mikroregionů
 Doručené žádosti a stížnosti
• Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 100/1 v k.ú. Dolní Holetín – žadatel Martin Horák, Holetín
• Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 132/2 v k.ú. Dolní Holetín – žadatelé manželé Kramářovi, CR
• Žádost o odkoupení pozemku p.č. 2114/2 v k.ú. Horní Holetín – žadatel Aleš Kameník, Holetín
• Stížnost občanů části Horního Holetína na pana J. M., adresovanou Zastupitelstvu obce Holetín

schvaluje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ověřovatele zápisu : Eduard Suchý, Jaroslav Halamka
Program jednání včetně doplněného písm. h)
Závěrečný účet obce za rok 2009 , a to bez výhrad
Rozpočtovou změnu č. 2/2010
Záměr obce na hospodaření s majetkem č. 3/2010
Snížení měsíční odměny místostarostce Ing. Horákové na 4 000 Kč (na vlastní žádost)
Počet členů Zastupitelstva obce Holetín pro nadcházející volební období = 9 členů
Smlouvu o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje
9) Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova OŽPZ/10/41069
10) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0597/S

pověřuje:
 starostu podniknout veškeré úkony v rámci platné legislativy vedoucí k odstranění tarasu pana J.M.
z místní komunikace p.č. 592/4 (termín do 20. září 2010)
 starostu jednáním o případném uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Hlinsko ohledně
zajištění výkonů městské policie v obci Holetín, případně předložit návrh veřejnoprávní smlouvy
(termín: do 20. září 2010)
 stavební komisi prověřením možnosti zbudování vstupu do jídelny ZŠ a MŠ Holetín ze školní
družiny a zajištěním potřebné dokumentace ve spolupráci s Obecním úřadem v Holetíně
(termín: do 30. července 2010)

..................
Ing. Lada Horáková, v.r.
místostarostka
Vyvěšeno (i na elektronické ÚD) : 22. 6. 2010

............. .....
Jan Břeň, v.r.
starosta
Sejmuto :

