č. 5/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 15. prosince 2014
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
•
•
•
•
•
•

Bere na vědomí:
Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Holetín za rok 2014
Zprávy kontrolního a finančního výboru
Informace o činnosti mikroregionu Skutečsko – Ležáky, SOMH a MAS Hlinecko
Rozpočtová opatření
Informace o realizovaných akcích
Záznamy o vyběru dodavatelů (oprava budovy obecního úřadu, nákup malotraktoru, zpracování PD)

Schvaluje:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Rozpočtovou změnu č. 5/2014 dle předloženého návrhu
Uzavření SOD č. 00105640 s firmou OHL ŽS, a.s.(Rekonstrukce přípojek inženýrských sítí v obci Holetín)
Záměry obce na hospodaření s majetkem č. 7/2014, 8/2014 a 9/2014
Pachtovní smlouvu č. 10120 (Pachtýř – Milan Svoboda) dle předloženého návrhu
Smlouvu o nájmu prostor k podnikání (výčep s příslušenstvím ve Sportovním areálu Holetín) mezi obcí
Holetín a TJ Sokol Holetín dle předloženého návrhu
Uzavření kupní smlouvy č. 21.11./MB/2014 (nákup malotraktoru Yukon s příslušenstvím)
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0 – 10/2011 na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního
odpadu se společností Technické služby Hlinsko, s.r.o.
Bezúplatný převod pozemku označeného jako poz. p. č. 2484/25, ostatní plocha – ostatní komunikace,
o výměře 919 m2, k. ú. Holetín, který se geometrickým plánem č. 345-84/2014 oddělil od pozemku par. č.
2484/4, ostatní plocha – silnice, k.ú. Holetín, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce Holetín.
Rozpočet obce Holetín na rok 2015 dle předloženého návrhu
Tvorbu a pravidla čerpání sociálního fondu v roce 2015 dle předloženého návrhu
Program rozvoje obce Holetín na rok 2015 dle předloženého návrhu
Ukládá příspěvkové organizaci (PO) Základní škola a mateřská škola Holetín odvod finančních prostředků
ve výši 300.000 Kč z investičního fondu PO do rozpočtu zřizovatele – obce Holetín (termín: 01– 03/2015)

•
•

•
•
•

Neschvaluje:
Žádost pana V. T. o odprodej části pozemku p. č. 2306/12, kat. území Holetín
Žádost pana L. P. o zřízení veřejného osvětlení u domu č.p. 44 na Horním Holetíně
Pověřuje:
Starostu Jana Břeně prováděním rozpočtových opatření bez omezení
Starostu Jana Břeně zpracováním a podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu PK na požární
techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce na rok 2015 (termín:do 31.12.2014)
Starostu Jana Břeně účastí s právem hlasování na všech následujících řádných a mimořádných valných
hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.

Ing. Lada Horáková, v. r.
místostarostka
Vyvěšeno (i v elektronické podobě): 16. 12. 2014

Jan Břeň, v. r.
starosta
Datum sejmutí: 31. 12. 2014

