č. 1/2010
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 8. března 2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•
•

•

•

Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 6/2009
Realizované akce
Probíhají stavební práce dle projektu „Kulturně – společenské centrum Holetín“
Pokračuje rekonstrukce budovy č.p.25 v areálu koupaliště
Doručené žádosti
Žádost o schválení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Holetín za rok 2009
Žádost o odkoupení pozemku p.č.360/11 – žadatel p. Jan Beneš
Žádost o pronájem restaurace na koupališti dle záměru obce č. 2/2010 – žadatel p. Jiří Pánek
Záměr obce na hospodaření s majetkem č. 1/2010 a č. 2/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)

Ověřovatele zápisu : Eduard Suchý, Jaroslav Halamka
Program jednání včetně doplněných bodu
Zápis o periodické inventarizaci majetku ve správě OÚ
Hospodaření obce Holetín za rok 2009 bez výhrad
Rozpočet a rozpočtový výhled obce Holetín na období 2010 – 2013
Výši příspěvku na výuku žáků dojíždějících do ZŠ a MŠ Holetín (9 590,-Kč/1 žák)
Rozpočtovou změnu č. 1/2010
Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Holetín
Příspěvkové organizaci( ZŠ a MŠ Holetín) vést od 1. ledna 2010 účetnictví ve zjednodušeném
rozsahu v souladu s § 9 odst.3, písmeno c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
Zlepšený hospodářský výsledek dosažený PO (ZŠ a MŠ Holetín) za rok 2009 a jeho převedení do
rezervního fondu v celkové výši 897,84 Kč
Smlouvu o nájmu na vybavení restaurace na koupališti
Smlouvu o pronájmu plochy pro reklamní účely č. 10/012/RPP/13/110
Kupní smlouvu a smlouvu o vkladu do společnosti (Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.)
Prodej pozemku p.č. 360/11 v k.ú. Holetín panu J. Benešovi za cenu 35,-Kč / m2 .

Zastupitelstvo obce pověřuje:
•

Kontrolní a finanční výbor vykázáním činnosti za uplynulé období roku 2010 (do 20. dubna 2010)

....................
Ing. Lada Horáková v.r.
místostarostka
Vyvěšeno (i v elektronické podobě) : 09.03.2010
Sejmuto :

............. .....
Jan Břeň v.r.
starosta

