Zápis č. 29
ze zasedání zastupitelstva obce Holohlavy dne 30.08.2021
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. 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 zhotovitele stavebních úprav komunikace v ul. Na Lávkách
3. Zákon o místních poplatcích za svoz komunálního odpadu
4. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene
5. Financování opravy ohradní zdi kostela Sv. Jana Křtitele
6. Rozpočtové opatření č. 6/2021
7. Informace
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

1. Jednání zahájil starosta a přivítal přítomné zastupitele. 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. Zastupitelé byli výběrovou komisí ve složení Ing. Jiří Škrabka, Pavel Hojdík a
Mgr. Josef Hájek informováni o průběhu a výsledku otevírání obálek s nabídkami
na provedení stavebních prací s názvem „Oprava vozovky v ulici Na Lávkách –
Holohlavy“
Zastupitelstvo obce na základě doporučení výběrové komise ve složení Ing. Jiří Škrabka,
Pavel Hojdík a Mgr. Josef Hájek schválilo firmu Bagrung s.r.o. provedením stavebních
prací s názvem „Oprava vozovky v ulici Na Lávkách – Holohlavy“ za cenu
5 580 830,- Kč vč. DPH.
Tato firma podala ve výběrovém řízení nabídku odpovídající požadavkům zadávací
dokumentace a současně nabídla nejnižší cenu za provedené práce.
Zastupitelé současně pověřili starostu obce uzavřením Smlouvy o dílo s firmou
Bagrung s.r.o. na provedení stavebních prací s názvem „Oprava vozovky v ulici
Na Lávkách – Holohlavy“ za cenu 5 580 830,- Kč vč. DPH.
Pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

3. Starosta seznámil zastupitele se vzorem obecně závazné vyhlášky obce o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Tento vzor koresponduje s § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a dle tohoto vzoru a na základě diskuse bude vydána Obecně závazná
vyhláška obce Holohlavy o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
4. Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Holohlavy (povinný) a GasNet, s.r.o. (oprávněný) a Tomášem Koškem (investor),
kdy povinný zřizuje ke služebnému pozemku ve prospěch oprávněného věcné břemeno
ve smyslu služebnosti na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1 000,- Kč
Pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

5. Starosta informoval o jednání mezi zástupci obce, panem Šimurdou a zástupců Římsko –
katolické církve - Diecéze Hradec Králové ohledně opravy ohradní zdi kostela
Sv. Jana Křtitele v Holohlavech a její financování. V otázce financování mezi přítomnými
nedošlo ke shodě.
Na základě stanoviska odboru památkové péče magistrátu města Hradec Králové k opravě
zdi byl vypracován projekt a během čtrnácti dnů bude připraven pro podání žádosti o
vydání stavebního povolení.
S ohledem na skutečnost, kdy nedošlo ke shodě v otázce financování opravy ohradní zdi
kostela, navrhl starosta, aby celou opravu zdi zafinancovala obec Holohlavy.
Tento návrh vychází z toho, že Diecéze Hradec Králové hodlá spolufinancovat opravu
pouze z každoročních dotačních titulů, které jsou nízké, takže by se oprava protáhla na
několik let, což je pro občany Holohlav nepřijatelné (četné stížnosti občanů na uzavření
cesty okolo kostela již dnes). Navíc bude významnou součástí opravy též oprava vlastního
schodiště, které je dle starosty výhradním majetkem obce, takže by se jeho oprava stejně
financovala pouze z prostředků obce.
Předpokládaná cena opravy zdi činí 750 000,- Kč

Po projednání zastupitelé hlasovali o financování opravy zdi kostela Sv. Jana Křtitele
z rozpočtu obce Holohlavy bez finančních příspěvků jiných subjektů, kdy předpokládaná
výše ceny za opravu činí 750 000,- Kč.
Pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

6. Zastupitelé po projednání schválili rozpočtové opatření č.6/2021 ( viz. příloha č.1 )
Pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

7. Informace:
- ing. Škrabka marně intervenoval u ministra dopravy i hejtmana KHK proti omezení
zastávek rychlíků a jednoho zrychleného vlaku v železniční stanici ve Smiřicích,
ke kterému dojde od 12.12.2021. Od nového jízdního řádu tedy přestanou ve Smiřicích
zastavovat i poslední 2 přímé rychlíky do/z Prahy. Cestující ráno do Prahy nebudou
odjíždět rychlíkem v 5:48 hodin jako dosud, ale již v 5:12 hodin nejprve osobním
vlakem do Hradce Králové, kde vyčkají na příjezd rychlíku, který Smiřicemi bude
projíždět, ale nebude zastavovat. Jízdní doba večerního spoje s příjezdem ve 20:11 hodin
se pak protáhne dokonce o více než hodinu.
- byl dokončen plánovaný prořez stromů v okolí hřbitova, u Brodku v ul. U Trati a
v obecním parku, pro rok 2022 je třeba naplánovat a zahrnout do rozpočtu úpravu líp
u hasičské zbrojnice a u stravovacího zařízení případně lip u kostela ( nejsou majetkem
obce )
- nedaří se opravit poničený sloup VO v ul. Na Státní byť firma MATEX jeho opravu již
několikrát přislíbila
- je naplánováno odvodnění příkopu v ul. Dlouhá u firmy TOMAS, kdy bude jednáno
s firmou Bagrung o provedení těchto prací
- bylo zahájeno stavební řízení o povolení stavby „Náves Holohlavy – zpevněné plochy
při E1“
- připravují se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat 8. a
9. října 2021
- 9.9.2021 navštíví Sportovní park U Svatých hodnotící komise soutěže Stavba roku
Královéhradeckého kraje
- 4.9.2021 bude holohlavském parku promítat letní kino, vstupné je 60,- Kč
- Drakiáda se bude konat 19.9.2021
- paní Hrochová informovala o pořádání podzimního Pochodu za pokladem mnicha
za předpokladu příznivé pandemické situace
8. Diskuse: Diskuse probíhala v průběhu jednání k jednotlivým bodům programu
Ing. Škrabka se dotázal. zda VAK HK a.s. již předložil hydraulický výpočet kanalizace
- starosta odpověděl, že výpočet ještě nebyl předložen
Dále se pan Ing. Škrabka dotázal, kde budou z nově otevřené dálnice sjíždět nákladní
automobily na Jaroměř a Náchod
- dle informace starosty Jaroměře by měla být nákladní vozidla naváděna dopravním
značením na sjezd u Semonic
Pan Richtera se dotázal, kdy bude oficiálně otevřena cesta na Habřinu
- starosta odpověděl, že přesný termín není znám

9. Usnesení z jednání zastupitelstva obce přečetl Ing. Jiří Škrabka
Text usnesení byl schválen 11 hlasy
10. Závěr: Starosta konstatoval, že program dnešního jednání byl vyčerpán, poděkoval
přítomným zastupitelům za pozornost a jednání ve 21.40 hodin ukončil.

Miloš Malínský
starosta obce

Mgr. Josef Hájek
místostarosta

Iveta Hrochová
ověřovatel zápisu

Radislav Richtera
ověřovatel zápisu

Příloha č.1
Rozpočtové opatření č.6/2021
Příjmová část

ÚZ 98037
3319
3412
6310
ÚZ 33063
ÚZ 33063
2212
3722

1112
1121
4111
2112
1337
2132
2141
4116
4116
2131
1381
2112
1361

Daň z příjmu PO
Daň z příjmu PO
Kompenzační bonus
Prodej knihy
TKO
Pronájem sportovního zařízení
Příjmy z úroků
MŠ - dotace ESF
MŠ - dotace SR
ŘSD
Daň z hazardních her
Prodej pytlů TKO
Správní poplatky

Celkem příjmy
Výdajová část

ÚZ 33063
ÚZ 33063

Celkem výdaje
Snížení přebytku

3399
3412
3613
3111
3111
2212
3330

5169
5139
5139
5336
5336
5171
5909

Kultura - ostatní služby
Sportovní zařízení - materiál
Nebytové hosp. - materiál
MŠ
MŠ
Silnice Na Lávkách
Ohradní zeď kostela

v Kč
3 000,00
32 000,00
137 893,00
400,00
500,00
5 000,00
500,00
241 987,34
42 703,66
28 135,00
26 000,00
1 000,00
3 000,00
522 119,00
v Kč
13 000,00
2 500,00
15 000,00
241 987,34
42 703,66
300 000,00
750 000,00
1 365 191,00
843 072,00

