Zápis č. 32
ze zasedání zastupitelstva obce Holohlavy dne 29.11.2021
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: Ondřej Brandejs, Zuzana Fialová, Mgr. Josef Hájek, Pavel Hojdík, Jan Hovorka,
Iveta Hrochová, Karel Jelen, Miloš Malínský, Radislav Richtera,
Ing. Renáta Špryňarová,
Omluveni: Ing. Jiří Škrabka
Návrhová komise: Pavel Hojdík, Ing. Renáta Špryňarová
Ověřovatelé zápisu: Iveta Hrochová, Radislav Richtera
Zapisovatel: Mgr. Josef Hájek
Program: 1. Zahájení a schválení návrhové komise, ověřovatelů, zapisovatele a
programu jednání
2. Schválení OZV č.2/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
3. Schválení OZV č.3/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
4. Schválení Programu poskytování dotací z rozpočtu obce
Holohlavy pro rok 2022
5. Schválení žádosti o finanční výpomoc
6. Nabídka pozemku v ul. Lipová k odprodeji
7. Strategický plán rozvoje obce - vyhodnocení dotazníku
8. Příprava střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 – 2025
9. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2021
10. Rozpočtové opatření č. 9/2021
11. Informace
12. Diskuse
13. Usnesení
14. Závěr

1. Jednání zahájil starosta a přivítal přítomné zastupitele.
Poté starosta vyzval přítomné k uctění památky zemřelého dlouholetého zastupitele
pana Jiřího Matějčka minutou ticha.
Následně starosta 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. Starosta informoval zastupitele, že k návrhu OZV č.2/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství, který byl řádně vyvěšen na úřední desce, nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Poté zastupitelé schválili OZV č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství s platností od 1.1.2022.
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

3. Starosta informoval zastupitele, že k návrhu OZV č.3/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství, který byl řádně vyvěšen na úřední desce, nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Poté zastupitelé schválili OZV č.3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství s platností od 1.1.2022.
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

4. Zastupitelé projednali předložený Program poskytování dotací z rozpočtu obce Holohlavy
pro rok 2022.
Po projednání zastupitelstvo obce schválilo Program poskytování dotací z rozpočtu obce
Holohlavy pro rok 2022.
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

5. Starosta seznámil zastupitele se žádostí Mateřské školy, základní školy a praktické
školy Daneta, s.r.o. o finanční výpomoc na úhradu neinvestičních nákladů, kdy zařízení
navštěvuje jeden žák s trvalým bydlištěm v obci Holohlavy.
Zastupitelé po projednání schválili Darovací smlouvu mezi obcí Holohlavy
(poskytovatel) a Mateřskou školou, základní školou a praktickou školou Daneta, s.r.o.
(příjemce), kterou navštěvuje jeden žák s trvalým bydlištěm v obci Holohlavy a kdy
předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč určeného na krytí
provozních nákladů spojených se zajišťováním činnosti příjemce v roce 2022.
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

6. Starosta seznámil zastupitele s předběžnou nabídkou majitele odděleného pozemku
p.č. 88/28 o výměře 25 m2 na jeho odprodej do vlastnictví obce Holohlavy.
Odkoupením odděleného pozemku p. č. 88/28 by obec mohla zrealizovat dlouhodobě
plánovanou realizaci pěší komunikace spojující ul. Školní, ul. Lipová a ul. U Jordánu.
Po projednání zastupitelé rozhodli využít nabídku odkoupení odděleného pozemku
p.č. 88/28 o výměře 25 m2 do vlastnictví obce Holohlavy a pověřili starostu a
místostarostu obce jednáním o ceně a garancích prodávajícímu spojených s odprodejem
pozemku.
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

7. Zastupitelé opětovně projednali vyhodnocení ankety pro Strategický plán rozvoje obce.
Dotazník vyplnilo 30 obyvatel a v připomínkách se objevily některé náměty, které jsou
součástí plánovaného strategického rozvoje.
Další náměty byly zastupiteli posuzovány z hlediska reálné uskutečnitelnosti, praktičnosti,
ale také i kompetentnosti obce Holohlavy dané náměty realizovat.
Komentář k daným námětům bude zveřejněn ve vánočním a informačním zpravodaji obce
Holohlavy, který bude v papírové podobě zdarma roznášen do všech holohlavských
domácností a současně bude v elektronické podobě umístěn na oficiálních internetových
stránkách obce Holohlavy.
Po projednání zastupitelé rozhodli do dosavadního návrhu akcí pro Strategický plán obce
nové náměty nezahrnovat.
8. Místostarosta po seznámení vyzval zastupitele o doplnění návrhu střednědobého výhledu
rozpočtu obce Holohlavy na období 2023 – 2025, který bude od 30.11.2021 vyvěšen
na úřední desce a následně schválen na prosincovém zasedání zastupitelstva.
9. V souvislosti s přípravou návrhu rozpočtu obce Holohlavy na rok 2021 starosta nastínil
zastupitelům výdaje nad rámec běžné údržby a provozu v obci Holohlavy, které by mohly
být zahrnuty v návrhu rozpočtu obce Holohlavy v roce 2021.
Z významnějších a finančně náročnějších akcí byly starostou navrženy tyto akce:
- realizace další části akce „ Náves Holohlavy“ v ceně cca. 9 mil. Kč
- oprava živičného povrchu na Pácaltově kopci a oprava chodníku v ul. Školní
za cenu cca. 2 mil. Kč
- oprava ohradní zdi kostela za cenu cca. 850 000,- Kč
- odvodnění příkopů v ul. Dlouhá u firmy TOMAS
- nový přístřešek autobusové zastávky v ul. Na Státní – na návrh občanky Holohlav
- oprava propadlé vozovky v ul. Smiřická - na návrh občanky Holohlav
- vybudování zpomalovacího prahu v blízkosti nejužšího místa vozovky v ul. Smiřická –
na návrh občanky Holohlav
- nákup lavic a stolů do školního parku pro potřeby pořádání kulturních akcí
Poté starosta vyzval zastupitele, aby předložili návrhy výdajů, které by mohly být
zahrnuty v návrhu rozpočtu obce Holohlavy v roce 2021.

Dále starosta informoval, že rozpočet obce na rok 2022 bude z důvodů předem
nepředvídatelných skutečností souvisejících se sestavením rozpočtu obce na konci roku
2021 sestaven po 1. lednu 2022 a proto bude zastupitelstvo obce schvalovat Rozpočtové
provizorium na rok 2022 a pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022
10. Zastupitelé po projednání schválili rozpočtové opatření č.9/2021 ( viz. příloha č.1 )
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

11. Informace:
- Sportovní park U Svatých byl 15. listopadu 2021 na vyhlášení Stavby roku
Královéhradeckého kraje za rok 2021 oceněn čestným uznáním
- akce „Oprava vozovky v ulici Na Lávkách – Holohlavy“ bude v průběhu prosince
dokončena
- 15.11.2021 proběhl krajský audit hospodaření obce Holohlavy se závěrem bez výhrad
- Mikulášská nadílka proběhne za dodržení protiepidemiologických pravidel
ve venkovních prostorách před vchodem do bydliště obdarovávaných dětí
- paní Hrochová informovala o objednání kina na kolečkách v termínech 25.6.2022
a 3.9.2022
12. Diskuse: Diskuse probíhala v průběhu jednání k jednotlivým bodům programu
13. Usnesení z jednání zastupitelstva obce přečetl Ing. Renáta Špryňarová
Text usnesení byl schválen 10 hlasy
14. Závěr: Starosta konstatoval, že program dnešního jednání byl vyčerpán, poděkoval
přítomným zastupitelům za pozornost a jednání ve 21.15 hodin ukončil.

Miloš Malínský
starosta obce

Mgr. Josef Hájek
místostarosta

Iveta Hrochová
ověřovatel zápisu

Radislav Richtera
ověřovatel zápisu

Příloha č.1
Příjmová část

ÚZ 17508
Celkem příjmy

1211
1113
3412 2132
4216

DPH
Daň z příjmu FO
Pronájem kurtů
Dotace MMR

Výdajová část
1031 5169 Pěstební činnost
3639 5362 Poplatky SR
4359 5499 Transfery obyvatelstvu
Celkem výdaje
Zvýšení přebytku

v Kč
300 000,00
100 000,00
1 040,00
1 870 038,00
2 271 078,00
v Kč
10 000,00
6 000,00
10 000,00
26 000,00
2 245 078,00

