Zápis č. 31
ze zasedání zastupitelstva obce Holohlavy dne 25.10.2021
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: Ondřej Brandejs, Zuzana Fialová, Pavel Hojdík, Jan Hovorka, Iveta Hrochová,
Karel Jelen, Miloš Malínský, Radislav Richtera, Ing. Jiří Škrabka, Ing. Renáta Špryňarová
Omluveni: Mgr. Josef Hájek
Návrhová komise: Pavel Hojdík, Ing. Jiří Škrabka
Ověřovatelé zápisu: Iveta Hrochová, Radislav Richtera
Zapisovatel: Ing. Renáta Špryňarová
Program: 1. Zahájení a schválení návrhové komise, ověřovatelů, zapisovatele a
programu jednání
2. Schválení Darovací smlouva - DANETA
3. Projednání Obecně závazných vyhlášek – odpady
4. Komplexní pozemkové úpravy – Schválení plánu společných zařízení
5. Strategický plán rozvoje obce - vyhodnocení dotazníku
6. Rozpočtové opatření č. 8/2021
7. Informace
8. Diskuse
9. Usnesení
10. 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. Starosta seznámil zastupitele se žádostí Věry Kosinové – Daneta, zařízení pro zdravotně
postižené o finanční výpomoc na úhradu neinvestičních nákladů, kdy zařízení navštěvuje
jedna klientka s trvalým bydlištěm v obci Holohlavy.
Zastupitelé po projednání schválili Darovací smlouvu mezi obcí Holohlavy (poskytovatel)
a Věrou Kosinovou – Daneta, zařízení pro zdravotně postižené (příjemce), které
navštěvuje jedna klientka 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

3. Zastupitelé projednali návrh OZV č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.
Po projednání a doplnění zastupitelé schválili návrh OZV č.2/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství a současně pověřili starostu obce vyvěšením
návrhu OZV č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na úřední
desce.
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

Zastupitelé projednali návrh OZV č.3/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství, který předpokládá oproti dosavadnímu způsobu vybírat
poplatek za obecní systém odpadového hospodářství za osobu.
Na základě diskuse zastupitelé hlasovali o stanovení poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství ve výši 500,- Kč za osobu, která v zúčtovacím období –
kalendářním roce dosáhne věku 13 a více let a 300,- Kč za děti do 12 let , kdy četnost
svozů komunálního odpadu bude stanoven 1x za čtrnáct dní. Uložit odpad ke
čtrnáctidennímu svozu můžou uložit obyvatelé každého rodinného domu či bytové
jednotky do nádoby o maximálním objemu 110 l.
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

Po projednání a doplnění zastupitelé schválili návrh OZV č.3/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství a současně pověřili starostu obce vyvěšením
návrhu OZV č.3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

4. Zastupitelé byli starostou seznámeni s dokumentací vypracovanou společností Geoplan
Hradec Králové s názvem „Plán společných zařízení – aktualizace“ pro Komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Rodov, včetně ucelené části k.ú. Holohlavy
Po projednání zastupitelstvo schválilo dokumentaci s názvem „Plán společných zařízení –
aktualizace“ pro Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov, včetně ucelené části
k.ú. Holohlavy.
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

5. Zastupitelé se seznámili a projednali vyhodnocení ankety pro Strategický plán rozvoje
obce. Dotazník vyplnilo pouze 30 obyvatel. Nicméně v připomínkách se objevily některé
náměty, které jsou součástí plánovaného strategického rozvoje. Naopak některé náměty
se jeví jako velmi nereálné. Např. výstavba obecní hospody v době, kdy podobná zařízení
skomírají i ve větších obcích se jako rozumná investice nejeví.
Diskuse:
- Ing. Škrabka navrhl podrobně rozebrat veškeré připomínky zmiňované v anketě na
příštím zasedání zastupitelstva obce
- návrh Ing. Škrabky byl zastupiteli akceptován
6. Zastupitelé po projednání schválili rozpočtové opatření č.8/2021 ( viz. příloha č.1 )
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

7. Informace:
- připravují se dokumenty pro výběrové řízení pro realizaci další etapy akce „ NÁVES
HOLOHLAVY“
- nájemce pole na pozemku p.č. 136/9 již nebude pole obhospodařovat a vypověděl
nájemní smlouvu. O pozemek se bude starat obec.
- ze strany zúčastněných obcí byli podepsány smlouvy s VAK HK a.s. týkající se rozšíření
ČOV ve Smiřicích
- 15.11. proběhne krajský audit
- 14.10. proběhlo úvodní jednání ke Komplexním pozemkovým úpravám s účastí 29 %,
kdy bylo pozváno 125 majitelů pozemků v k.ú. Holohlavy. Při komplexních
pozemkových úpravách bude obec spolupracovat starosta a geodetickou firmou
GEOVAP, s.r.o. a paní Střihavkovou ze SPÚ Hradec Králové. Na úvodním jednání byl
zvolen sbor zástupců
- na příštím zasedání bude jednáno o nákupu odděleného pozemku parc. č. 88/28 o rozloze
29 m2 v ul. Lipová
- na příštím zasedání bude jednáno o přípravě rozpočtu na rok 2021
- o uzavírce ul. Na Lávkách z důvodu úprav vozovky byly informovány všechny složky
IZS a občané dotčených ulic
- výsledek voleb do PS Parlamentu ČR za obec Holohlavy byl zveřejněn na oficiálních
internetových stránkách obce Holohlavy
- obec plánuje zařadit do návrhu rozpočtu obce Holohlavy na rok 2021 nákup nových
lavic a stolů pro potřeby kulturních akcí v holohlavském parku

8. Diskuse: Diskuse probíhala v průběhu jednání k jednotlivým bodům programu
9. Usnesení z jednání zastupitelstva obce přečetl Ing. Jiří Škrabka
Text usnesení byl schválen 10 hlasy
11. 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

Radislav Richtera
ověřovatel zápisu

Příloha č.1
Rozpočtové opatření č.8/2021
Příjmová část
ÚZ 98037

Kompenzační bonus
Daň z příjmu FO
Daň z příjmu PO
Prodej knihy
Daň z příjmu FO

v Kč
7 419,41
30 000,00
500 000,00
600,00
10 000,00
548 019,41

Oprava komunikace v ul. Jabloňová
Překop silnice v ul. Dlouhá
Ohradní zeď kostela
Silnice - opravy
CEP

Celkem výdaje

v Kč
57 000,00
81 000,00
150 000,00
35 000,00
45 000,00
368 000,00

Zvýšení přebytku

180 019,41

4111
1112
1121
3319 2112
1113

Celkem příjmy
Výdajová část
2212
2212
3330
2212
2212

5171
5169
5909
5169
5169

