č. 1/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín
konaného dne 11. března 2019

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:

✓

Bere na vědomí:
splnění úkolů uvedených v usnesení č. 5/2018
zprávy kontrolního a finančního výboru
informace o projektu Šablony II – ZŠ a MŠ Holetín
informace o probíhající přístavbě MŠ Holetín
provedená rozpočtová opatření č. 8 /2018 a č. 1/2019
informace o realizovaných akcích
doručené žádosti a způsob jejich vyřízení

❖

Schvaluje:

❖

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

❖

inventarizační zprávu za rok 2018
účetní závěrku obce Holetín za rok 2018
účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holetín (dále jen „PO“) za rok 2018
výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Holetín za rok 2018 ve výši 147 050,51Kč a převedení částky 60 460,19 Kč
do rezervního fondu a částky 8 000 Kč do fondu odměn PO
vyřazení a likvidaci opotřebovaného majetku dle předloženého návrhu
Záměr obce Holetín č. 1/2019
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2018208/SOBS
VB/1, dle předloženého návrhu
Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 6. září 2017 o spolupráci mezi obcemi při zajištění stomatologických
pohotovostních služeb, dle předloženého návrhu
Dodatek č. 7 ke smlouvě o spolupráci mezi obcemi při zajišťování Lékařské služby první pomoci v Hlinsku
ze dne 28. 3. 2012, dle předloženého návrhu

Deleguje jako zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO
48171590, se sídlem Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, jejíž je obec akcionářem, pana Jana Břeně, nar.
4.10.1967, bytem Horní Holetín 97, 539 71 Holetín.
Delegovaný zástupce obce je oprávněn k výkonu všech práv akcionáře na všech valných hromadách uvedené
společnosti v období od 1.1.2019 do 31.12.2022.
Delegovaný zástupce je oprávněn udělit zmocnění k zastupování na valné hromadě, případně náhradní valné
hromadě nebo jiné valné hromadě této společnosti svolané v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. v aktuálním
znění.

Ing. Helena Kučerová
místostarostka

Jan Břeň
starosta

