
 
 č. 1/2011 

ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 14. března 2011 

Zastupitelstvo obce Holetín po projednání :

Bere na vědomí :
➢ Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 7/2010
➢ Zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru
➢ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
➢ Doručené žádosti
➢ Záměr obce na hospodaření s majetkem č. 1/2011  a  č. 2/2011  
➢ Písemné připomínky  pana P. B. ohledně vodní plochy a dřevin na parcele č. 589, kat. území 

Holetín

Schvaluje:
➢ Aleše Kameníka a Jaroslava Halamku ověřovateli zápisu
➢ Program jednání v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce
➢ Zápis o výsledku periodické inventarizace majetku za rok 2010
➢ Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Holetín ve výši 1.525,83Kč a jeho převedení v celé výši do 

rezervního fondu školy
➢ Příspěvek na výuku žáků dojíždějících do ZŠ a MŠ Holetín ve výši 8.300 Kč
➢ Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bez výhrad
➢ Rozpočtovou změnu č. 1/2011
➢ Pronájem výčepu s příslušenstvím v areálu koupaliště dle záměru obce Holetín č. 1/2011 ze dne 

18. 2. 2011 panu Novotnému, Skuteč
➢ Prodej části pozemku p.č. 943/22, orná půda, o výměře cca 300 m2, k. ú. Holetín panu Burešovi
➢ Smlouvu  mandátní č. 04-11-12   /„Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Holetín“ /
➢ Smlouvy o dílo na opravu budovy přiléhající k objektu Kulturně-společenského centra Holetín
➢ Záměr na pronájem bytu č. p. 105 na Horním Holetíně a hodnotící kritéria pro posuzování  

žádostí a jejich bodové hodnocení

Neschvaluje:
➢ Žádost pana Pondělíčka o pronájem výčepu s příslušenstvím v areálu koupaliště 

Zplnomocňuje :
Starostu obce k veškerým právním úkonům a podpisu písemností v souvislosti s dotací na akci 
„Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Holetín“ .     

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

Vyvěšeno (i na elektronické ÚD): 15. 03. 2011        
Sejmuto: 31. 03. 2011


