
Vyvěšeno (i v elektronické podobě): 11. 6. 2019                                         

Sejmuto:  

 

č. 2/2019 

ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín  

konaného dne 10. června 2019 
 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání: 
 

❖ Bere na vědomí: 

✓ informace z Mikroregionu Skutečsko – Ležáky, Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, svazku 

obcí Komunální služby Hlinecko a Místní akční skupiny Hlinecko, z. s. 

✓ informace ohledně dotací na rok 2019 

✓ provedená rozpočtová opatření č. 2 /2019 a č. 3/2019 

✓ informace o realizovaných akcích 

✓ doručené žádosti a způsob jejich vyřízení 

✓ informace o probíhající přístavbě MŠ Holetín 

✓ souhlas zřizovatele s navýšením kapacity MŠ Holetín 

✓ informace ohledně probíhající Změny č. 1 Územního plánu Holetín 

✓ informace z jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 

✓ informace jednatele Technických služeb Hlinsko, s.r.o. ohledně organizace svozu 

velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obcích 

✓ informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Holetín 
 

❖ Schvaluje: 

✓ celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Holetín za rok 2018 bez výhrad 

✓ Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova evidenční číslo: OŽPZ/19/22491 

(Vybavení nové mateřské školky nábytkem) dle předloženého návrhu   

✓ Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky 

požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na 

rok 2019 (evidenční číslo smlouvy OKŘ/19/21979) dle předloženého návrhu   

✓ rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na nákup kolového nakladače a uzavření 

kupní smlouvy s PS sprint s.r.o. 

✓ čerpání finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace (PO) Základní škola 

a mateřská škola Holetín dle předložené žádosti  

✓ žádost o poskytnutí dotace na pořízení 6 ks zásahových ochranných oděvů pro JSDH obce dle 

předloženého návrhu 

✓ ceník kopírování dokumentů pro veřejnost dle předloženého návrhu 
 

❖ Pověřuje starostu Jana Břeně podáním žádosti na pořízení 6 ks zásahových ochranných oděvů pro 

JSDH obce (Termín: do 30. 6. 2019) 
 

❖ Ukládá příspěvkové organizaci (PO) Základní škola a mateřská škola Holetín odvod finančních 

prostředků ve výši 290.000 Kč z investičního fondu PO do rozpočtu zřizovatele – obce Holetín 

(Termín: červenec 2019) 

  
 
 

 

          Ing. Helena Kučerová                               Jan Břeň 

           místostarostka            starosta  
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