Zápis č. 26
ze zasedání zastupitelstva obce Holohlavy dne 26.04.2021
v Kulturním a stravovacím středisku obce Holohlavy
Přítomni: Ondřej Brandejs, Zuzana Fialová, Mgr. Josef Hájek, Pavel Hojdík, Jan Hovorka,
Iveta Hrochová, Karel Jelen, Miloš Malínský, Radislav Richtera, Ing. Jiří Škrabka,
Ing. Renáta Špryňarová,
Omluveni:
Návrhová komise: Pavel Hojdík, Ing. Jiří Škrabka
Ověřovatelé zápisu: Iveta Hrochová, Radislav Richtera
Zapisovatel: Mgr. Josef Hájek
Program: 1. Zahájení a schválení návrhové komise, ověřovatelů, zapisovatele a
programu jednání
2. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – ul. Na Lávkách
3. Nabídka pozemků k odprodeji do vlastnictví obce Holohlavy
4. Žádost o finanční příspěvek na provoz Linky bezpečí, z.s.
5. Rozpočtové opatření č.3
6. Informace
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

1. Jednání zahájil starosta a přivítal přítomné zastupitele a hosty. Dále konstatoval, že je
přítomno 11 členů, jednání je tedy usnášení schopné. K zápisu posledního jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky. Návrhová komise, volební komise, ověřovatelé a zapisovatel
byli schváleni všemi hlasy ve výše uvedeném složení. Starosta přednesl návrh programu.
Pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

2. Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene –
Služebnosti č. IE-12-2006770/VB/1 Holohlavy, Na Lávkách – rekonstrukce mezi obcí
Holohlavy ( smluvní strana povinná ) a ČEZ Distribuce a.s. ( smluvní strana oprávněná ),
kdy se věcné břemeno zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 76 200,- Kč.
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel se 1 hlas ( Jelen )

3. Zastupitelstvo obce projednalo nabídku společnosti KOLI Holding a.s. na odprodej
pozemků p.č. 198/28, 198/30, 198/35, 198/36 a 198/38 o celkové rozloze 377 m2 do
vlastnictví obce Holohlavy.
Jedná se o pozemky nacházející se v k.ú. Holohlavy pod parovodem u silnice z Černožic
do Smiřic.
Po projednání zastupitelé hlasovali o odkoupení pozemků společnosti KOLI Holding a.s.
p.č. 198/28, 198/30, 198/35, 198/36 a 198/38 o celkové rozloze 377 m2 do vlastnictví obce
Holohlavy.
Pro 0 hlasů

proti 11 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

4. Zastupitelé projednali žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč
určený na provoz Linky bezpečí.
Po projednání hlasovali o přispění obce Holohlavy na provoz Linky bezpečí částkou
5 000,- Kč prostřednictvím bankovního účtu 3856680/0300.
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel se 1 hlas ( Hovorka )

5. Zastupitelé po projednání schválili rozpočtové opatření č.3/2021 ( viz. příloha č.1 )
Pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

6. Informace:
- v obecním lese bylo vysázeno 5 000 ks sazenic dubu lesního
- VAK HK a.s. provádí od 8.4.2021 monitoring průtoku kanalizačních potrubí
- sčítání lidu, domů a bytů zahájené v sobotu 27.3.2021 není v kompetenci obecních úřadů
- odpověď na dotaz paní Hrochové ohledně možného navýšení příjmů obce
prostřednictvím navýšení daně z nemovitosti – obec může jednorázově daň navyšovat po
jedné desetině od jednonásobku až do výše pětinásobku základní sazby s výjimkou orné
půdy, zahrad, ovocných sadů apod..V okolních obcích je daň stanovena na
jednonásobek základní sazby. Navýšení příjmové části rozpočtu obce při navýšení daně
v řádu desetin by bylo řádově v desetitisících.
- na příštím zasedání bude projednávaná žádost pana xy týkající se Změny č. 1 ÚP
Holohlavy
- termín dokončení pozemkových úprav je prodloužen o 3 měsíce
- Sportovní park U Svatých je přihlášen do soutěže stavba roku Královéhradeckého kraje
7. Diskuse: Diskuse probíhala v průběhu jednání k jednotlivým bodům programu
Paní Hrochová informovala zastupitele, že zašle seznam filmů pro letní kino
Holohlavy, ze kterého je třeba vybrat film určený pro promítání a dále vyzvala zastupitele
k pomoci při organizování případného dětského dne 6.6.2021

8. Usnesení z jednání zastupitelstva obce přečetl Ing. Jiří Škrabka
Text usnesení byl schválen 11 hlasy
9. Závěr: Starosta konstatoval, že program dnešního jednání byl vyčerpán, poděkoval
přítomným zastupitelům za pozornost a jednání ve 21.00 hodin ukončil.

Miloš Malínský
starosta obce

Mgr. Josef Hájek
místostarosta

Iveta Hrochová
ověřovatel zápisu

Radislav Richtera
ověřovatel zápisu

Příloha č.1
Rozpočtové opatření č.3/2021
Příjmová část
ÚZ 98037
4111
1334
Celkem příjmy
Výdajová část
4379
5222
Celkem výdaje
Zvýšení přebytku

Transfer ze SR
Odvod z odnětí půdy

Linka bezbečí - finanční dar

v Kč
35 300,00
25,00
35 325,00
v Kč
5 000,00
5 000,00
30 325,00

