Zápis č. 28
ze zasedání zastupitelstva obce Holohlavy dne 28.06.2021
v Kulturním a stravovacím středisku obce Holohlavy
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.
Zápis je v souladu s ustanovením § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní
zřízení) uložen na OÚ 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,
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 nabídkové ceny k odprodeji části poz. parc. č. 111/55
v ul. Jabloňová
3. Finanční příspěvek na rozšíření ČOV Smiřice
4. Projednání a schválení ceny za pronájem tenisového kurtu a Sportovního parku
5. Schválení zhotovitele projektu na dostavbu komunikace v ul. U Jordánu
6. Ohradní zeď kostela
7. Finanční příspěvek obcím postiženým tornádem
8. Rozpočtové opatření č. 5/2021
9. Informace
10. Diskuse
11. Usnesení
12. 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 projednalo výši prodejní ceny části obecního pozemku p.č. 111/55
o rozloze cca. 200 m2 paní …….., která podala žádost o odkoupení výše uvedené části
pozemku od obce Holohlavy. Tento pozemek sousedí s pozemkem domu, který je
ve vlastnictví paní …………..
Po projednání zastupitelé rozhodli, že prodejní cena bude stanovena znaleckým
odhadem. Odhadce ceny bude osloven obcí Holohlavy a poplatek za zhotovení
znaleckého odhadu uhradí paní ………., která bude o tomto rozhodnutí starostou
písemně seznámena a na základě jejího rozhodnutí bude konáno dál.
V případě, že paní ………. bude souhlasit s pořízením znaleckého odhadu prodejní ceny
pozemku na její náklady, zastupitelé schválí záměr obce Holohlavy prodat část obecního
pozemku p.č. 111/55 o rozloze cca. 200 m2 paní ………., majitelce sousedního
pozemku, za cenu stanovenou znaleckým odhadem.
Paní …… v případě zakoupení výše uvedené části pozemku zajistí na své
náklady geometrické zaměření oddělené části pozemku a zapsaní do KN.
3. Zastupitelé po seznámení a projednání vzali na vědomí v souvislosti s rekonstrukcí
čistírny odpadních vod ve Smiřicích strategií VAK HK a.s. spočívající ve finančním
příspěvku za napojení každého nového ekvivalentního obyvatele na veřejnou kanalizaci
ve výši 17 748,- Kč, kdy se počítá v jednom nově postaveném rodinném domě nebo bytě
v bytovém domu se čtyřmi ekvivalentními obyvateli.
Výhledově je v Holohlavech plánované připojení 156 ekvivalentních obyvatel. Z tohoto
počtu není plánováno žádné připojení s finanční účastí obce Holohlavy.
4. Zastupitelstvo obce na základě připomínky občanů na minulém zasedání projednalo
možnost snížení cen za užívání tenisového kurtu a pronájem plochy multifunkčního hřiště
v areálu Sportovního parku.
Diskuse:
- paní Hrochová, paní Ing. Špryňarová a pan Brandejs se přikláněli k zachování
současné ceny za užívání tenisového kurtu tedy 80,- Kč/hod
- pan Hájek navrhoval snížit cenu na 50,- Kč/hod
- pan Hovorka navrhoval vrátit cenu na původních 20,- Kč/hod
Z další diskuse nevzešla žádná shoda ohledně úpravy cen za užívání tenisového kurtu a
pronájem plochy multifunkčního hřiště v areálu Sportovního parku.
5. Zastupitelstvo obce projednalo možnost zhotovení projektu na dostavbu komunikace v
ul. U Jordánu a tím její propojení s komunikací na sídlišti generála Govorova, která se
nachází na k.ú. Holohlavy a je vedená v pasportu komunikací obce Holohlavy.
Starostou byli osloveni dva zhotovitelé, Atelier ZALUBEM a Atelier Horský.
O zhotovení projektu a projevil zájem pouze Atelier Horský a to za cenu 240 000,- Kč
vč. DPH, kdy cena zahrnuje kompletní projekt včetně žádosti o stavební povolení.

Po projednání zastupitelé hlasovali o schválení Atelieru Horský zhotovitelem projektu
na dostavbu komunikace v ul. U Jordánu a tím její propojení s komunikací na sídlišti
generála Govorova, která se nachází na k.ú. Holohlavy za cenu 240 000,- Kč vč. DPH,
kdy cena zahrnuje kompletní projekt včetně žádosti o stavební povolení.
Pro 9 hlasů

proti 1 hlas ( Hovorka )

zdržel se 1 hlas ( Jelen )

6. Starosta informoval zastupitele o úspěšném dokončení projektu na opravu ohradní zdi
kostela Sv. Jana Křtitele v Holohlavech, který počítá s celkovými náklady ve výši
550 000,- Kč vč. DPH a nastínil další postup v realizaci opravy a to hlavně v oblasti
spolufinancování opravy ze strany římsko – katolické církve.
Bylo dohodnuto, že obec vyvolá setkání s oprávněnými zástupci římsko – katolické
církve, na kterém bude jednáno o finanční spoluúčasti římsko – katolické církve na
opravě ohradní zdi kostela. Jednání se za obec Holohlavy účastní í starosta obce,
paní Ing. Špryňarová a pan Hovorka.
7. Zastupitelstvo obce projednalo poskytnutí finanční pomoci obcím v Jihomoravském kraji
postiženým tornádem dne 24. června v podvečerních hodinách.
Diskuse:
- v průběhu diskuse bylo rozhodnuto zaslat větší finanční dar jedné vybrané obci
- v otázce výše finančního daru bylo navrhováno takto:
paní Hrochová 100 000,- Kč
pan Hojdík
150 000,- Kč
pan Brandejs
200 000,- Kč
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo poskytnutí finančního daru ve výši
150 000,- Kč obcí Holohlavy obci Moravská Nová Ves v Jihomoravském kraji postižené
tornádem dne 24. června 2021 v podvečerních hodinách a současně pověřili starostu obce
vypracováním a podpisem Smlouvy o poskytnutí finančního daru obcí Holohlavy ve výši
150 000,- Kč obci Moravská Nová Ves v Jihomoravském kraji postižené tornádem
dne 24. června 2021
Pro 9 hlasů

proti 1 hlas ( Hrochová )

zdržel se 1 hlas ( Brandejs )

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

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

9. Informace:
- za vytřídění 41,7 tun odpadu získala obec Holohlavy od společnosti EKO – KOM
příspěvek 154 664,- Kč
- 10. července se bude na tenisovém kurtu konat tradiční turnaj v nohejbale
- výběrové řízení na zhotovitele akce „Stavební úpravy ul. Na Lávkách“ bude vypsáno
prostřednictvím CEP HK
- v letních měsících je počítáno s brigádami studentů zaměřeným na úklid ulic, úpravou
zeleně a úpravou terénu pod novým přístřeškem na tenisovém kurtě
- starosta obce poděkoval paní Hrochové a SDH Holohlavy za přípravu a organizaci
promítání letního kina v holohlavském parku dne 26.6.2021

- v prosinci 2021 zamýšlí ČD s novým jízdním řádem zrušit zastávky zrychlených vlaků
ve Smiřicích a to v ranních a podvečerních hodinách
10. Diskuse: Diskuse probíhala v průběhu jednání k jednotlivým bodům programu
- pan Hovorka navrhl umístění sběrné nádoby na plechovky do sběrného místa
v ul. U Jordánu
- starosta přislíbil její zakoupení a umístění
- paní Hrochová si postěžovala na zbytečnou kritiku protiepidemických opatření před
promítáním letního kina v holohlavském parku ze strany členky SDH Holohlavy
11. Usnesení z jednání zastupitelstva obce přečetl Ing. Jiří Škrabka
Text usnesení byl schválen 11 hlasy
12. 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.5/2021
Příjmová část
3412
2132
Pronájem sportovních zařízení
3399
2111
Letní kino
Celkem příjmy

v Kč
4 000,00
6 450,00
10 450,00

Výdajová část
5269
5321
Finanční dar - živelná katastrofa
2112
6121
Projekt - dokončení silnice v ul. U Jordánu
Celkem výdaje

v Kč
150 000,00
240 000,00
390 000,00

Snížení přebytku

379 550,00

