
Vyvěšeno (i v elektronické podobě): 28. 02. 2017  

 

 

č. 1/2017 

ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 27. února 2017 
 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání: 
 

 Bere na vědomí: 
 plnění usnesení č. 4/2016 

 zprávy kontrolního a finančního výboru 

 rozpočtová opatření č. 1/2017 a č. 2/2017 

 informace o realizovaných akcích 

 záznam o výběru dodavatele (renovace bytu v budově obecního úřadu – oprava elektroinstalace) 

 informace o připravovaných výběrových řízeních 

 smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP–12–2007588/VB1 Holetín (p. Horák, pč. 943/54, přípojka knn) 

 dopis zaslaný Odborem sociálních věcí, školství a zdravotnictví ohledně příspěvku na krytí provozních 

nákladů pohotovostních služeb stomatologů 
 

 Schvaluje: 
 inventarizační zprávu za rok 2016 

 účetní závěrku obce Holetín za rok 2016   

 účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holetín za rok 2016   

 výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Holetín za rok 2016 ve výši 625,61 Kč a převedení celé částky do 

rezervního fondu školy 

 vyřazení a likvidaci opotřebovaného majetku dle návrhu předloženého inv. komisí pro ZŠ a MŠ Holetín 

 provedení rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Holetín v měsících červenec–srpen 2017 

 záměry obce Holetín na hospodaření s majetkem č. 1/2017, 2/2017 a 3/2017 

 nákup pozemku par. č. st. 197/1, kat. území Holetín, dle předloženého záměru č. 1/2017 

 bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce Holetín, dle předloženého 

záměru č. 2/2017 

 bezúplatný převod pozemků z vlastnictví obce Holetín do vlastnictví Pardubického kraje, dle předloženého 

záměru č. 3/2017 

 pořízení Změny č. 1Územního plánu Holetín 

 na základě zmocnění uvedeného v § 6 odst. 6, písmena b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, aby 

Změnu č. 1Územního plánu Holetín pořizoval podle § 6 odst. 1, písmeno c) stavebního zákona Městský 

úřad Hlinsko 

 starostu Jana Břeně jako určeného zastupitele pro pořizování Změny č. 1Územního plánu Holetín 

 Dodatek č. 4 ke smlouvě ze dne 12. prosince 2012 o spolupráci mezi obcemi při zajištění stomatologických 

pohotovostních služeb, dle předloženého návrhu 

 Dodatek č. 5 ke smlouvě o spolupráci mezi obcemi při zajišťování Lékařské služby první pomoci v Hlinsku 

ze dne 28. 3. 2012, dle předloženého návrhu 

 prodej obecního traktoru zn. Zetor 6211 

 Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy, dle předloženého návrhu 
 

 Pověřuje: 
 

 Starostu Jana Břeně schvalováním a prováděním rozpočtových opatření bez omezení  

 

 
  

 

 Ing. Lada  H o r á k o v á,  v. r.                  Jan  B ř e ň,  v. r. 
               místostarostka                  starosta                                                                            
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