Zápis č. 15
ze zasedání zastupitelstva obce Holohlavy dne 24.02.2020
v zasedací místnosti 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
Omluveni:
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 návrhu změny obecní a katastrální hranice mezi
k.ú. Holohlavy a Habřina při řízení o Komplexních pozemkových
úpravách v k.ú. Holohlavy
3. Schválení komplexních pozemkových úprav v labské nivě
- k.ú. Holohlavy – plán „B“
4. Schválení zhotovitele akce „ Veřejné osvětlení a místní rozhlas
v ul. Na Lávkách“
5. Schválení likvidační komise vyřazeného majetku obce pro r. 2020
6. Schválení proplacení nákladů na pořádání kulturních akcí
7. Úprava dopravního značení – Lávka u rybníka
8. Smlouva o smlouvě budoucí - zřízení věcného břemene
9. Rozpočtové opatření č. 1/2020
10. Informace
11. Diskuse
12. Usnesení
13. 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 po seznámení a projednání schválilo návrh změny obecní a katastrální
hranice mezi k.ú. Holohlavy a Habřina při řízení o Komplexních pozemkových úpravách
v k.ú. Holohlavy dle předložené dokumentace firmy Geoplan Hradec Králové
Pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

3. Zastupitelstvo obce po seznámení a projednání schválilo podání žádosti o zahájení
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Holohlavy – území dle studie B“.
Pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

4. Zastupitelé na základě doporučení výběrové komise schválili firmu MATEX s.r.o.
zhotovitelem akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu
v ul. Na Lávkách v Holohlavech“ za cenu 1 780 152,- Kč vč. DPH
Pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

5. Zastupitelstvo obce schválilo likvidační komisi vyřazeného majetku obce Holohlavy pro
rok 2020 ve složení
předseda: Mgr. Josef Hájek
členové: Miloš Malínský
Radislav Richtera
Pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

Dále zastupitelé vzali na vědomí návrh na vyřazení nefunkčních, poškozených a
neopravitelných předmětů z majetku obce Holohlavy.
Návrh na vyřazení předmětů vychází z výsledků inventarizace majetku obce k 31.12.2019
6. Zastupitelé po projednání schválili proplacení provozních nákladů souvisejících
s pořádáním kulturní akce „Dětský karneval“ dne 14.03.2020 v prostorách
Kulturního a stravovacího střediska obce Holohlavy společnosti Služby obce
Holohlavy s.r.o., kdy částku ve výši 1 000,- Kč zaplatí obec Holohlavy na základě
faktury dle platného ceníku pronájmu prostor a vybavení Kulturního a stravovacího
střediska obce Holohlavy předložené společností Služby obce Holohlavy s.r.o. .
Pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

Zastupitelé po projednání schválili proplacení provozních nákladů souvisejících
s pořádáním kulturní akce „Hasičský večírek “ dne 29.02.2020 v prostorách
Kulturního a stravovacího střediska obce Holohlavy společnosti Služby obce
Holohlavy s.r.o., kdy částku ve výši 6 000,- Kč zaplatí obec Holohlavy na základě
faktury dle platného ceníku pronájmu prostor a vybavení Kulturního a stravovacího
střediska obce Holohlavy předložené společností Služby obce Holohlavy s.r.o. .
Pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

7. Starosta seznámil zastupitele s obsahem jednání ohledně termínu opravy lávky pro pěší
u rybníka mezi obcí Holohlavy a Černožice z důvodu jejího naklonění způsobeného
dopravou těžkých nákladních vozidel.
Oprava lávky by měla probíhat v souběhu s opravou vozovky silnice I/33, kdy termín
opravy dle sdělení ŘSD je plánován až po otevření dálnice D11 v úseku Smiřice –
Jaroměř. Do této doby je třeba upozornit chodce využívající lávku na možnosti nebezpečí
vyplývající z naklonění lávky.
Po projednání schválili zastupitelé umístění výstražných značek jiné nebezpečí
s dodatkovou tabulkou „Dbej zvýšené opatrnosti“ na obou koncích lávky pro pěší
u rybníka mezi obcí Holohlavy a Černožice.
Pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

8. Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi obcí Holohlavy ( budoucí povinná )
a ČEZ Distribuce, a.s. ( budoucí oprávněná ), kdy předmětem smlouvy je zřízení věcného
břemene na pozemcích parc. č. 461/1 na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu
ve výši 1000,- Kč a obsahem věcného břemene je právo Budoucí oprávněné umístit,
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčených
nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí
povinné výkon těchto práv strpět.
Pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

9. Zastupitelé po projednání schválili rozpočtové opatření č.1/2020 ( viz. příloha č.1 )
Pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

10. Informace:
- 19. února proběhl audit hospodaření obce Holohlavy se závěrem „bez výhrad“
- za svoz vytříděného papíru zavádí firma Marius Pedersen a.s. recyklační poplatek
ve výši 750 Kč/t bez DPH
- probíhá jednání o nákupu odděleného pozemku 88/29 za účelem vybudování
propojovacího chodníku mezi ul. Lipová a uličkou
- stále probíhá jednání s paní Ing. Havránkovou o směně pozemků za účelem vybudování
protihlukového valu u dálnice D11
- ing. Škrabkou a starostou obce byla provedena kontrola stavu vozovek v obci na konci
zimního období a byl stanoven rozsah oprav vozovek metodou zalití spár
- na návrh paní Hrochové bude na příštím zasedání schválen postup a realizace projektu
„Seniorská obálka“

- předběžně v termínech 27.6.2020 a 29.8.2020 bude v holohlavském parku promítat letní
kino
- na základě nabídky a dle referencí pana Brandejse bude zakoupeno vánoční osvětlení –
řetězy na lípu za cenu 30 250,- Kč
10. Diskuse: Diskuse probíhala v průběhu jednání k jednotlivým bodům programu
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.1/2020
Příjmová část
1122
Celkem příjmy
Výdajová část
5512
5171
5512
5169
3399
5194
6171
5321
3613
5213
6399
5365
Celkem výdaje
Snížení přebytku

Daň za obec

Oprava ÚT - hasičská zbrojnice
Revize plynového kotle - SDH
Mažoretky IZABEL
Přestupkové řízení
Neinvestiční transfer PO
Daň za obec

v Kč
95 760,00
95 760,00
v Kč
60 482,00
3 521,00
15 680,00
500,00
7 000,00
95 760,00
182 943,00
87 183,00

