
č. 1/2015 

ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 12. března 2015 

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:

Bere na vědomí:
• Zprávy kontrolního a finančního výboru 
• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holetín za rok 2014
• Rozpočtová opatření
• Informace z valné hromady Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko
• Doručené žádosti
• Dohody o budoucí spolupráci mezi Obcí Holetín a p. Milanem Svobodou
• Plánované opravy budovy hasičské zbrojnice (veranda, garážová vrata)

Schvaluje:
• Inventarizační zprávu za rok 2014
• Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání  

hospodaření obce Holetín za rok 2014 bez výhrad
• Účetní závěrku obce Holetín za rok 2014 
• Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holetín za rok 2014 
• Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Holetín za rok 2014 ve výši 118.735,00 Kč a převedení částky 15.000 Kč  

do fondu odměn a částky 103.735 Kč do rezervního fondu školy
• Vyřazení a likvidaci opotřebovaného majetku dle návrhu předloženého inv. komisí pro ZŠ a MŠ Holetín
• Realizaci akce s názvem „Zahrada u ještěrky“ a umožní její následnou péči a údržbu po dobu nejméně  

5 let od ukončení akce, tedy minimálně do 31.12.2020.
• Rozpočtovou změnu č. 1/2015
• Záměr obce Holetín na hospodaření s majetkem č. 1/2015
• Prodej pozemku dle předloženého záměru obce Holetín č. 1/2015
• Na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy poskytnutí částky 50 tis. Kč fotbal. klubu TJ Sokol Holetín
• Příkazní smlouvu č. 02/2015 (zastupování obce ve věci zadání veřejné zakázky) dle předloženého návrhu
• Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 12. prosince 2012 o spolupráci mezi obcemi při zajištění stomatologických 

pohotovostních služeb dle předloženého návrhu
• Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci mezi obcemi při zajišťování Lékařské služby první pomoci v Hlinsku  

ze dne 28. 3. 2012 dle předloženého návrhu
• Rozpočtový výhled obce Holetín na období 2015 – 2019 dle předloženého návrhu 
• Jmenování likvidační komise ve složení: Havlová Jana – předseda, Vokál Aleš a Kameník Aleš – členové
• Zahájení výstavby víceúčelového hřiště Holetín v roce 2015

Vydává: Obecně závaznou vyhlášku obce Holetín č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Holetín

Pověřuje: 
• SDH Holetín sběrem kovů na území obce Holetín

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

Vyvěšeno (i v elektronické podobě): 13. 03. 2015                                                                                Datum sejmutí: 31. 03. 2015


