
 

 č. 7/2010 
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 20. prosince 2010 

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání :

Bere na vědomí :
• Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 6/2010
• Rozpočtová opatření
• Zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru
• Informace z Valné hromady Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko

Schvaluje:
• Aleše Vokála a Patrika Vondráčka ověřovateli zápisu
• Program jednání v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce
• Rozpočet obce Holetín na rok 2011 dle předloženého návrhu
• Dodatek  č. 2  ke smlouvě č. 0 – 0019/2009  na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění  

komunálního odpadu
• Čerpání finančních prostředků z fondů příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ Holetín)

 z  fondu reprodukce – částka 29 000 Kč
 z rezervního fondu – částka 26 000 Kč

• Program obnovy obce Holetín na rok 2011
• Tvorbu a pravidla čerpání sociálního fondu v roce 2011
• Žádost obce o poskytnutí dotace z rozpočtu PK na požární techniku a věcné prostředky požární  

ochrany JSDH obce na rok 2011(pořízení plovoucího a kalového čerpadla)
• Žádost obce o grant z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2011 ve výši 100 000 Kč
• Smlouvu o pronájmu bytu v přízemí domu č. p. 25 na Dolním Holetíně
• Návrh a jmenování  inventarizační  komise  ve  složení:  Ing.  Helena Kučerová –  předsedkyně,  

Eduard Suchý a Vladimír Zlesák – členové

Vydává:
• Obecně závaznou vyhlášku obce Holetín (dále jen OZV) č. 1/2010 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
• OZV č. 2/2010 o místním poplatku ze psů
• OZV č. 3/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
• OZV č. 4/2010 o místním poplatku ze vstupného
• OZV č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Pověřuje :
• Starostu  obce prováděním rozpočtových opatření bez omezení.
• Starostu obce účastí s právem hlasování na všech následujících řádných a mimořádných valných 

hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.
• Předsedkyni  a  členy  inventarizační  komise  provedením  inventarizace  majetku  obce  Holetín  

ke dni 31.12.2010 včetně zpracování zápisu (do 20.1.2011).
    

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

Vyvěšeno (i na elektronické ÚD) : 21. 12. 2010        Sejmuto :


