
č. 6/2008

ze zasedání  Zastupitelstva obce Holetín, konaného 
dne 15. prosince 2008  v l8.00 hodin na OÚ Holetín

Zastupitelstvo obce po projednání
a) bere na vědomí:

Realizované akce
 Dokončena základní infrastruktura v lokalitě za školou
 Proběhla oprava MK naproti OÚ včetně zpevnění parkovací plochy
 Proběhla oprava a renovace válečného hrobu na Horním Holetíně
 Došlo k rozšíření sběrných míst separovaného odpadu
 Byly odstraněny porosty zasahující do vedení místního rozhlasu a VO
 Probíhá zpevňování  plochy vedle budovy OÚ včetně výstavby oplocení
 Dokončují se dvě nová hřiště na školní zahradě
Doručené žádosti
Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce Holetín za rok 2008
Informace z Valné hromady SOMH 
      

     b) schvaluje:

1. Ověřovatele zápisu : Jiří Bartizal, Václav Pohorský
2. Program  6. zasedání zastupitelstva
3. Rozpočtovou změnu č. 4/2008
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2008
5. Návrh rozpočtu obce Holetín na rok 2009 ( příjmy, výdaje )
6. Tvorbu a pravidla čerpání sociálního fondu pro rok 2009
7. Podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU na projekt „Kulturně –

společenské centrum Holetín“ a financování vlastního podílu obce, včetně 
předfinancování projektu v předpokládané výši 10 mil. Kč

8. Podání žádosti o grant z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2009 na opravu 
budovy na parcele st. 409 v areálu koupaliště

9. Žádost ZŠ a MŠ o schválení rozpočtových změn r. 2008 přísp. organizace
10.Smlouvu o pronájmu bytu ( koupaliště )
11. Zrušení koeficientu 1,2 pro výpočet daně z nemovitosti od r. 2010 

schváleného dne 25.8.2008 usnesením č. 4/2008
12. Jmenování inventarizační komise ve složení :  Ing.Helena Kučerová ,           

 Petr Beneš , Jiří Bartizal
 

c) pověřuje:

Starostu obce podáním žádosti  o grant z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2009 
na opravu budovy na parcele st. 409 v areálu koupaliště  ( Do 30. prosince 2008 )  .
Finanční a kontrolní výbor kontrolou hospodaření ZŠ a MŠ Holetín za rok 2008 ( Do 
31.12.2008 )  .

               …. …………………………..                                            ……………………………
                 Ing. Lada Horáková                                                                 Jan Břeň
                    místostarostka                                            starosta 

Vyvěšeno:  16. prosince 2008
Sejmuto :    31.prosince  2008


