OBEC HOLETÍN
POZVÁNKA
NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Termín konání: 12. březen 2015 od 19 00 hodin
Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu
Forma: Veřejné zasedání
Zveřejnění na úřední desce: od 4. 3. 2015 do 12. 3. 2015
Program jednání:
1. Zahájení (určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání a způsobu hlasování)

2. Zpráva kontrolního a finančního výboru
3. Inventarizační zpráva za rok 2014
4. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Holetín za rok 2014
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holetín za rok 2014
6. Účetní závěrka obce Holetín za rok 2014
7. Základní škola a mateřská škola Holetín
◦ Účetní závěrka příspěvkové organizace
◦ Výsledek hospodaření za rok 2014 a jeho rozdělení do fondů příspěvkové organizace
◦ Návrh na vyřazení a likvidaci opotřebovaného majetku
8. Rozpočtová opatření
9. Záměr obce na hospodaření s majetkem
10. Informace o činnosti Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko
11. Doručené žádosti
12. Smlouvy a dodatky
◦ Příkazní smlouva na zastupování žadatele ve věci zadání veřejné zakázky (víceúčelové hřiště)
◦ Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 12. prosince 2012 o spolupráci mezi obcemi při zajištění
stomatologických pohotovostních služeb
◦ Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci mezi obcemi při zajišťování Lékařské služby první
pomoci v Hlinsku ze dne 28. 3. 2012
13. Nakládání s odpady
◦ Obecně závazná vyhláška obce Holetín č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Holetín
◦ Dohody o budoucí spolupráci
◦ Pověření SDH Holetín sběrem kovů na území obce Holetín
14. Rozpočtový výhled obce Holetín na období 2015 – 2019
15. Jmenovámí likvidační komise
16. Různé
◦ Oprava střechy budovy ZŠ a MŠ Holetín
◦ Výstavba víceúčelového hřiště Holetín

17. Připomínky členů zastupitelstva a občanů
18. Usnesení
19. Závěr
Jan B ř e ň, v. r.
starosta

