Zápis č. 25
ze zasedání zastupitelstva obce Holohlavy dne 29.03.2021
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, Ing. Jiří Škrabka, Ing. Renáta Špryňarová
Omluveni: Radislav Richtera
Návrhová komise: Pavel Hojdík, Ing. Jiří Škrabka
Ověřovatelé zápisu: Iveta Hrochová, Zuzana Fialová
Zapisovatel: Mgr. Josef Hájek
Program: 1. Zahájení a schválení návrhové komise, ověřovatelů, zapisovatele a
programu jednání
2. Schválení účetní závěrky MŠ Holohlavy za rok 2020
3. Schválení hospodářského výsledku obce Holohlavy za rok 2020
4. Vyhodnocení žádostí a výše příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce
Holohlavy pro rok 2021
5. Schválení delegáta na Řádnou valnou hromadu společnosti VAK HK a.s.
6. Projednání žádosti o odkoupení obecního pozemku p.č. 443/3
7. Schválení zhotovitele vykácení a vyčištění lesního pozemku č. 335/21, 335/24
a 335/25
8. Schválení výše poplatků za užívání tenisového kurtu a víceúčelového hřiště
9. Rozpočtové opatření č.2/2021
10. Informace
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr

1. Jednání zahájil starosta a přivítal přítomné zastupitele. Dále konstatoval, že je přítomno
10 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 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

2. Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku MŠ Holohlavy za rok 2020, kdy výsledek
hospodaření mateřské školy vykazuje v běžném účetním období zisk 102 811,44 Kč před
zdaněním.
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

Dále zastupitelstvo obce schválilo žádost o schválení účasti Mateřské školy, Holohlavy
v projektu financovaného MŠMT a fondy EU.
Současně schválilo návrh Smlouvy o spolupráci Mateřské školy, Holohlavy, zastoupenou
paní Renátou Smotlachovou, ředitelkou školy a firmou C SYSTÉM CZ. a.s. zastoupenou
Ing. Markem Jakubským, prokuristou, ve věci přípravy podkladů, konzultace a
administrativní pomoci škole pro předložení žádosti o podporu zjednodušených projektů
do Operačního programu na projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání v souvislosti s výzvou
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ III
vyhlášenou ČR – MŠMT, kdy cena služby činí 30 000,- Kč včetně DPH a schvaluje
uzavření v rámci tohoto projektu dohodu o provedení práce v souvislosti s vedením
administrativy a organizací projektu s výší odměny maximálně 1000,-Kč měsíčně.
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

Dále zastupitelé schválili termín a formu zápisu do MŠ pro školní rok 2021 – 22
a Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021-22.
Termín zápisu je stanoven od 3. května do 14. května 2021.
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

3. Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce Holohlavy za rok 2020, kdy
výsledek hospodaření obce Holohlavy vykazuje zisk 3 891 569,64 Kč před zdaněním
a po zdanění 3 807 779,64 Kč.
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

4. Zastupitelé projednali žádosti jednotlivých organizací a spolků o poskytnutí dotací
z Programu poskytování dotací z rozpočtu obce Holohlavy pro rok 2021
název organizace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Myslivecký spolek - Libeňské údolí - Habřina
Královéhradecká labská, o.p.s.
SK Smiřice - oddíl kopané
Senioři ČR, z.s. Smiřice
Oblastní charita Červený Kostelec
Obecný zájem, z.ú. Smiřice
Náboženská obec církve Čs. Husitské
SH ČMS Holohlavy
CELKEM

požadovaná výše
příspěvku na rok 2021
25 000,00 Kč
10 000,00 Kč
20 000,00 Kč
14 000,00 Kč
40 000,00 Kč
50 000,00 Kč
20 000,00 Kč
15 000,00 Kč
194 000,00 Kč

Po projednání schválili zastupitelé poskytnutí dotací z Programu poskytování dotací
z rozpočtu obce Holohlavy pro rok 2021 následujícím organizacím:
název organizace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Myslivecký spolek - Libeňské údolí - Habřina
Královéhradecká labská, o.p.s.
SK Smiřice - oddíl kopané
Senioři ČR, z.s. Smiřice
Oblastní charita Červený Kostelec
Obecný zájem, z.ú. Smiřice
Náboženská obec církve Čs. Husitské
SH ČMS Holohlavy
CELKEM

Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

schválená výše
příspěvku na rok 2021
25 000,00 Kč
10 000,00 Kč
20 000,00 Kč
14 000,00 Kč
40 000,00 Kč
50 000,00 Kč
20 000,00 Kč
15 000,00 Kč
194 000,00 Kč

zdrželo se 0 hlasů

5. Zastupitelstvo obce zvolilo starostu obce Holohlavy pana Miloše Malínského delegátem
na valnou hromadu VAK HK a.s., která se koná dne 02.06.2021 v Eliščině sálu
Kongresového centra Aldis a.s. v Hradci Králové.
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

6. Starosta seznámil zastupitele se žádostí o odkoupení obecního pozemku p.č. 443/3 o
výměte 167 m2.
Po projednání zastupitelé rozhodli, že o možném záměru obce prodat pozemek p.č. 443/3
výměte 167 m2 bude jednáno až po ukončení pozemkových úprav.
7. Starosta informoval, že na základě zveřejněného zájmu obce Holohlavy se přihlásil jeden
zájemce o bezplatné vytěžení lesního porostu napadeného lýkožroutem lesklým na
pozemcích p.č. 335/21, 335/24 a 335/25.
Po projednání zastupitelé schválili bezplatné vytěžení lesního porostu napadeného
lýkožroutem lesklým na pozemcích p.č. 335/21, 335/24 a 335/25 panem Hovorkou, kdy
výše uvedený porost vytěží pro svou potřebu a prostor po vytěžení kompletně vyklidí od
roští, klestí, větví apod. a připraví tak prostor k opětovnému vysázení lesním porostem.
Pro 9 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel se 1 hlas (Hovorka)

8. Zastupitelstvo obce projednalo výši cen poplatků za užívání tenisového kurtu a pronájmu
multifunkčního hřiště v areálu Sportovního parku, doby rezervací sportovišť a určení
osob, které budou vybírat poplatky a vydávat klíče od areálů a skladu sportovního nářadí.
Diskuse:
- místostarosta na základě diskuse navrhl cenu za užívání tenisového kurtu ve výši
80,- Kč/hod.
- jako protinávrh paní Hrochová a paní Ing. Špryňarová navrhly cenu ve výši
100,- Kč/hod., kdy vycházely z cen v okolních obcích
- místostarosta navrhl umožnit rezervaci multifunkčního hřiště maximálně 4 dny
v týdnu a to na dobu maximálně dvou po sobě jdoucích hodin, kdy by cena za
pronájem multifunkčního hřiště v areálu Sportovního parku byla ve výši 200 Kč/hod.
- jako protinávrh paní Ing. Špryňarová navrhla umožnit zájemcům rezervaci
multifunkčního hřiště každý den a společně s paní Hrochovou navrhly poplatek
za užívání hřiště ve výši 250,- Kč/hod.
Po projednání zastupitelé schválili:
- cenu za užívání tenisového kurtu ve výši 80,- Kč/hod.
Pro 8 hlasů

proti 2 hlasy (Hrochová, Šprynarová) zdrželo se 0 hlasů

Dále bylo schváleno:
- provozní doba tenisového kurtu od 08.00 hodin do 21.00 hodin
- rezervovat tenisový kurt je možné maximálně měsíc dopředu a mezní časový limit
vytvoření rezervace před jejím začátkem je jedna hodina
- maximální doba rezervace jsou 2 hodiny
- vybírat poplatky za užívání tenisového kurtu a zajišťovat vydávání klíčů od kurtů
bude paní Fialová
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

-

cenu za pronájem multifunkčního hřiště v areálu Sportovního parku ve výši
200 Kč/hod. a příplatek za osvětlení ve výši 50,- Kč/hod.
Pro 9 hlasů
proti 0 hlasů
zdržel se 1 hlas (Špryňarová)
Dále bylo schváleno:
- termíny rezervací úterý, čtvrtek, neděle od 18.00 do 20.00 hodin a sobota od 08.00
do 10.00 hodin
- rezervovat multifunkční hřiště je možné maximálně měsíc dopředu a mezní časový
limit vytvoření rezervace před jejím začátkem je 24 hodin
- maximální doba rezervace jsou 2 hodiny
- vybírat poplatky za rezervaci multifunkčního hřiště a zajišťovat vydávání klíčů
od skladu sportovního nářadí bude pan Hovorka
Pro 9 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel se 1 hlas (Špryňarová)

9. Zastupitelé po projednání schválili rozpočtové opatření č.2/2021 ( viz. příloha č.1 )
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

10. Informace:
- běží lhůta pro vydání stavebního povolení na realizaci „ Stavebních úprav
ul. Na Lávkách a připravuje se vyhlášení výběrové řízení na zhotovitele
- policie ČR požádala obec Holohlavy o zaslání dokumentů týkajících se prodeje
prodejny potravin č.p. 74 ČFS ALFA INVEST s.r.o. obci Holohlavy
- sčítání lidu, domů a bytů zahájené v sobotu 27.3.2021 není v kompetenci obecních úřadů
- ve středu 24.3.2021 bylo provedeno zaměření ohradní zdi kostela Sv. Jana Křtitele
za účasti projektantů, pana Šimurdy a starosty obce.
- zprovoznění silnice z Holohlav do Habřiny je posunuto na 17.12. 2021
- žadatel o schválení stavebního záměru u čp. 12 informoval starostu, že v případě
výstavby a dostavby č.p. 12 bude součástí nájemní smlouvy garance jednoho
parkovacího místa pro každou bytovou jednotku v prostoru č.p. 12 a není třeba situaci
srovnávat s č.p. 11, kterého již od 28.02.2021 není majitelem

11. Diskuse: Diskuse probíhala v průběhu jednání k jednotlivým bodům programu
- paní Hrochová, jak by se do rozpočtu obce Holohlavy promítlo zvýšení daně
z nemovitosti
- starosta obce na příštím jednání předloží propočty
- pan Ing. Škrabka se dotázal, zda ŘSD odpovědělo na dopis s dotazem o řešení místa
sjezdu kamiónů jedoucích do Polska z dálnice D11 zaslaný obcí Holohlavy
- starosta odpověděl, že k dnešnímu dni obec odpověď neobdržela. Starosta a
místostarosta se pokusí osobně se dotázat ředitele ŘSD v Hradec Králové
12. Usnesení z jednání zastupitelstva obce přečetl Ing. Jiří Škrabka
Text usnesení byl schválen 10 hlasy
13. Závěr: Starosta konstatoval, že program dnešního jednání byl vyčerpán, poděkoval
přítomným zastupitelům za pozornost a jednání ve 20.30 hodin ukončil.

Miloš Malínský
starosta obce

Mgr. Josef Hájek
místostarosta

Iveta Hrochová
ověřovatel zápisu

Zuzana Fialová
ověřovatel zápisu

Příloha č.1
Rozpočtové opatření č.2/2021
Příjmová část
1337
3111
2229
Celkem příjmy
Výdajová část
3330
5909
5213
5133
1039
5222
3429
5229
3525
5223
Celkem výdaje
Zvýšení přebytku

TKO
Hospodářský zisk MŠ

v Kč
9 121,00
82 811,44
91 932,44

Studie - ohradní zeď
Testy COVID - 19
Dotace - Myslivecké sdružení
Dotace - Senioři ČR
Dotace - Oblastní charita

v Kč
14 520,00
23 480,00
5 000,00
2 000,00
5 000,00
50 000,00
41 932,44

