Zápis č. 30
ze zasedání zastupitelstva obce Holohlavy dne 04.10.2021
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: Ondřej Brandejs, Zuzana Fialová, Mgr. Josef Hájek, Pavel Hojdík, Jan Hovorka,
Iveta Hrochová, Miloš Malínský, Radislav Richtera, Ing. Jiří Škrabka
Omluveni: Karel Jelen, 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. Komplexní pozemkové úpravy – Schválení plánu společných zařízení
3. Schválení smluv s VAK HK a.s.
4. Přípravy OZV č. 2 a 3 - Stanovení místního systému odpadového hospodářství
a Stanovení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
5. Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce
6. Žádost ředitelky MŠ
7. Rozpočtové opatření č. 7/2021
8. Informace
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr
1. Jednání zahájil starosta a přivítal přítomné zastupitele a hosty. Dále konstatoval, že je
přítomno 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 9 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

2. Zastupitelé byli starostou seznámeni s dokumentací vypracovanou společností Geoplan
Hradec Králové s názvem „Plán společných zařízení – aktualizace“ pro Komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy.
Po projednání zastupitelstvo schválilo dokumentaci s názvem „Plán společných zařízení –
aktualizace“ pro Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy
Pro 9 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

3. V souvislosti s plánovaným rozšířením ČOV Smiřice zastupitelé projednali uzavření
smluv s VAK HK a.s. na základě projednaného bodu č. 3 na zasedání č. 28 ze dne
28.06.2021
Po projednání zastupitelé schválili Smlouvu o spolupráci při intenzifikaci ČOV Smiřice
kterou uzavřou Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Obec Holohlavy, Město
Smiřice, Obec Černožice a Královéhradecká provozní, a.s.
Pro 8 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel se 1 hlas ( Hrochová )

Zastupitelé projednali Smlouvu o zápůjčce mezi VAK HK, a.s. a Obcí Holohlavy, kterou
se Obec Holohlavy zavazuje poskytnout VAK HK, a.s. účelově vázanou zápůjčku ve výši
2 550 000,- Kč, která bude použita pouze k zabezpečení financování akce „Intenzifikace
ČOV Smiřice“.
Diskuse:
- Ing. Škrabka a paní Hrochová navrhli doplnit Smlouvu o navrácení zápůjčky
navýšenou o adekvátní úroky
- tento návrh nebyl ostatními zastupiteli reflektován
.
Po projednání zastupitelé schválili Smlouvu o zápůjčce mezi VAK HK, a.s. a
Obcí Holohlavy, kterou se Obec Holohlavy zavazuje poskytnout VAK HK, a.s. účelově
vázanou zápůjčku ve výši 2 550 000,- Kč, která bude použita pouze k zabezpečení
financování akce „Intenzifikace ČOV Smiřice“.
Pro 7 hlasů

proti 0 hlasů

zdržely se 2 hlasy ( Hrochová, Škrabka )

Po projednání zastupitelé schválili text znění Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi
Obcí Holohlavy ( Obec ) a Žadatelem o připojení se na Kanalizaci v Obci, kdy touto
Smlouvou Žadatel projevuje zájem o připojení se na Kanalizaci v Obci a zájem
dobrovolně zaplatit příspěvek v konečné dohodnuté výši 17 748,-Kč a současně bere
na vědomí, že poskytnutí příspěvku je nezbytnou podmínkou pro vydání souhlasných
stanovisek s připojením se na Kanalizaci ze strany VAK a KHP pro potřeby správních,
územních a stavebních řízení a pro samotné připojení se na Kanalizaci.
Pro 8 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel se 1 hlas ( Škrabka )

4. Zastupitelstvo obce projednalo návrh OZV č. 2 a 3, kterými se stanoví místní systém
odpadového hospodářství a místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
V diskusi se zastupitelé přiklonili ke způsobu současného systému sběru komunálního
odpadu a poplatku za něj, který však nové vzory vyhlášek nepodporují.
O znění nových vyhlášek bude jednáno na dalším zasedání zastupitelstva obce.
5. Zastupitelé vzali na vědomí Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce
Holohlavy a majetku společností založených obcí Holohlavy ke konci roku 2021 a
schválili složení inventarizačních komisí.
Složení dílčích inventarizačních komisí:
Finanční odbor: Danuše Součková, Ing. Renáta Špryňarová
OÚ a čp. 36:
Mgr. Josef Hájek, Martina Kočková, Miloš Malínský
SDH:
Radislav Richtera, Ondřej Brandejs
Pro 9 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

6. Zastupitelé po projednání schválili žádost ředitelky MŠ Holohlavy o uzavření provozu
MŠ Holohlavy v období od 23.12.2021 do 31.12.2021
Pro 9 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

7. Zastupitelé po projednání schválili rozpočtové opatření č.7/2021 ( viz. příloha č.1 )
Pro 9 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

8. Informace:
- je dokončena Změna č.1 ÚP Holohlavy a čeká se na stanovení termínu veřejného
projednávání
- díky navýšení prodejní ceny klesla prodejnost Zpravodaje Smiřic, Rodova a Holohlav
o téměř 30%
- občané dotčených ulic byli písemně informováni o plánované uzavírce ul. Na Lávkách
z důvodu úprav a rekonstrukce vozovky. Informace je rovněž umístěna na webu a FB
obce Holohlavy
- starosta poděkoval paní Hrochové za organizaci letního kina a akce Po stopách mnicha
- dotazník sloužící jako možný podklad pro zpracování strategického plánu obce vyplnilo
15 osob
- v případě příznivé epidemiologické situace bude obec organizovat Mikulášskou nadílku,
kdy budou Mikulášské družiny navštěvovat děti v jejich domovech

9. Diskuse: Diskuse probíhala v průběhu jednání k jednotlivým bodům programu
10. Usnesení z jednání zastupitelstva obce přečetl Ing. Jiří Škrabka
Text usnesení byl schválen 9 hlasy
11. 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
Rozpočtové opatření č.7/2021
Příjmová část
ÚZ 98071

3399 2111
4111
3639 2119
3412 2132
3725 2324
1112
1121
3349 2111

Kino
Volby
Věcné břemeno
Pronájem sportovního zařízení
EKO KOM
Daň z příjmu FO
Daň z příjmu PO
Zpravodaj

Celkem příjmy
Výdajová část

v Kč
11 700,00
31 000,00
1 000,00
5 000,00
23 000,00
23 000,00
380 000,00
500,00
475 200,00

Celkem výdaje

v Kč
28 290,00
20 500,00
1 500,00
300,00
5 000,00
3 700,00
18 806,00
8 000,00
86 096,00

Zvýšení přebytku

389 104,00

ÚZ 98071
ÚZ 98071
ÚZ 98071
ÚZ 98071
ÚZ 98071

3399
6114
6114
6114
6114
6114
6171
5512

5169
5020
5175
5173
5139
5169
5163
5153

Kino
Volby
Volby
Volby
Volby
Volby
Pojistka - služební vozidlo
SDH - zemní plyn

