Zápis č. 35
ze zasedání zastupitelstva obce Holohlavy dne 21.02.2022
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,
Ing. Renáta Špryňarová
Omluveni: Karel Jelen
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. Projednání možnosti výstavby obchodního střediska „NORMA“
v ul. na Státní
3. Schválení komise pro posouzení výběrového řízení na realizaci
akce „Náves Holohlavy“
4. Schválení likvidační komise vyřazeného majetku obce pro rok 2022
5. MŠ Holohlavy – kritéria přijímání dětí, termín zápisu a přerušení provozu
v letním období
6. Informace
7. Diskuse
8. Usnesení
9. 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. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o projednání záměru společnosti NORMA, k.s.
vybudovat jedno ze svých nových prodejních míst v katastru obce Holohlavy, konkrétně
v ul. Na Státní, kdy projekt prodejny je zamýšlen pro bezprostřední spádovou oblast obcí
Holohlavy a Smiřice včetně dalších sídelních jednotek v blízkém okolí obou uvedených
obcí.

Diskuse:
- během diskuse převládl názor o prospěšnosti výstavby prodejny
- pan Hovorka nezpochybnil kladný význam výstavby nové prodejny, ale nesouhlasí se
záborem zemědělské půdy na místě, kde by prodejna měla stát
- dle předložených variant se zastupitelé v rozpravě o možném umístění prodejny
přiklonili k variantě 3, tedy co nejblíže ke křižovatce na Rodov
- v případě vybudování prodejny bude určitě nutné vybudovat přechod na konci
ul. Na Státní směrem na Hradec Králové a chodník vedoucí z ul. Na Státní k nové
prodejně. Současně by bylo prospěšné vybudovat chodník na tzv. svodnici, který by
propojil ul. Zadní a Na Státní
Po projednání zastupitelé hlasovali o ze strany obce politické i faktické podpoře projektu
společnosti NORMA, k.s. na vybudování diskontní prodejny potravin, kdy je tato aktivita
pro obec jako celek vítaná a přínosná.
Pro 9 hlasů

proti 1 hlas ( Hovorka )

zdrželo se 0 hlasů

Dále zastupitelé hlasovali o možnosti odprodeje obecního pozemku v případě, že pro
realizaci projektu bude zvolena zastavovací varianta, jež by využívala pozemky ve
vlastnictví obce Holohlavy a to na základě jednání o podmínkách případné koupě těch
pozemkových ploch v majetku obce, které by byly pro realizaci projektu nezbytné.
Pro 8 hlasů

proti 1 hlas ( Hrochová )

zdržel se 1 hlas ( Hovorka )

3. Starosta informoval zastupitele o termínu otevírání elektronických obálek s cenovými
nabídkami na realizace akce „Náves Holohlavy – 2. etapa“, který byl stanoven na
4. března 2022 v sídle CEP Hradec Králové za účasti starosty obce Holohlavy.
Poté budou cenové nabídky posouzeny a vyhodnoceny komisí v navrhovaném složení:
Radislav Richtera, Ing. Jiří Škrabka, Jan Hovorka a Pavel Hojdík.
Po projednání zastupitelstvo schválilo komisi pro posouzení a vyhodnocení cenových
nabídek na realizaci akce „Náves Holohlavy – 2. etapa“ ve složení:
Radislav Richtera, Ing. Jiří Škrabka, Jan Hovorka a Pavel Hojdík
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

4. Zastupitelstvo obce schválilo likvidační komisi vyřazeného majetku obce Holohlavy pro
rok 2022 ve složení
předseda: Mgr. Josef Hájek
členové: Miloš Malínský
Radislav Richtera
Pro 10 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 31.12.2021

5. Zastupitelstvo obce schválilo termín přerušení provozu MŠ v letním období od 18.7.2022
do 12.8.2022
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

Dále zastupitelstvo obce schválilo termín a formu zápisu do MŠ pro školní rok 2022-23 a
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022-2023.
Termín zápisu je stanoven od 2. května do 5. května 2022.
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

6. Informace:
- 24.ledna proběhlo veřejné projednání Změny č.1 Územního plánu obce Holohlavy
v prostorách Magistrátu Města Hradec Králové. Při tomto projednání nebyla
ke Změně č. 1 vznesena žádná připomínka, ale poté byly doručeny následné připomínky
a vyjádření:
- ministerstvo dopravy a ŘSD žádají rozšíření koridoru pro dálnici D11 o plochy Z28
a Z29
- odbor životního prostředí hradeckého Magistrátu vydalo nesouhlasné stanovisko se
záměrem na ploše Z23
- pan xy, který se osobně účastnil veřejného projednávání a nevznesl žádnou námitku,
zaslal písemnou námitku ke Změně ÚP č.1 týkající se plochy Z19 na téma nežádoucího
srůstání sídel a plochy nadmístního významu
- záměrem nového majitele pozemku parc. číslo 459/7 je výstavba lisovny plastů. Jedná
se o nehlučný provoz čítající 30 pracovních míst s dopravním zatížením 3 kamiónů
denně
- oprava ohradní zdi kostela Sv. Jana Křtitele může být po proběhlé pracovní schůzce
mezi investorem, projektantem, stavebním dozorem a zhotovitelem zahájena. Výkopové
práce budou dozorovány archeology
- majitel č.p. 130 žádá o umístění dopravní značky Zákaz odbočení ze silnice 30813,
neboť zde dle jeho informací za protihlukovou stěnu sjíždějí z dálnice D11 vozidla za
účelem vykonání potřeby
- pálení čarodějnic se bude konat v sobotu 30. dubna na hřišti v ul. U trati
- dětský den se bude konat v neděli 5. června v prostoru Sportovního parku U Svatých
- obec Holohlavy dostala výpověď veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků
uzavřenou s městem Smiřice z důvodu odchodu pracovníka, který měl projednávání
přestupků na starosti, do důchodu
- od 1.2.2022 není úsek na silnici I/33 mezi Semonicemi a Hradcem Králové zpoplatněn.
Aby se zamezilo návratu kamionů z dálnice D11 na silnici I/33 vedoucí obcí Holohlavy,
přislíbilo ŘSD umístění zákazových značek pro vozidla nad 12 t do výše uvedeného
prostoru.
- žadatel o povolení výstavby bytového domu č.p. 12 označil důvody neudělení souhlasu
zastupitelstvem obce Holohlavy za „snůšku blábolů“ a bude po starostovi žádat odborné
posouzení
- občan v ul. na Lávkách poukázal na zakázané venčení psů v areálu Sportovního parku
U Svatých

- občanem z ul. Jabloňová byl vznesen dotaz, zda je v obci Holohlavy možný pronájem
pozemku o rozloze cca. 200 m2 za účelem pěstování zeleniny a ovoce. Na tento podnět
reagoval starosta nápadem využít pozemek pole mezi ul. U Jordánu a sídlištěm generála
Govorova jako zahrádkářskou kolonii. Tato možnost nenašla u zastupitelů kladnou
odezvu a proto o ní nebude dále jednáno
- na březnové zasedání bude projednáváno schválení hospodaření obce Holohlavy a
MŠ Holohlavy za rok 2021 a budou vyhodnoceny žádosti spolků o dotace z rozpočtu
obce
- 19.3. proběhne v Kulturním a stravovacím středisku burza dětského oblečení a 26.3.
cestopisná přednáška o Yukatánu
7. Diskuse:
Diskuse probíhala v průběhu jednání k jednotlivým bodům programu
8. Usnesení z jednání zastupitelstva obce přečetla Ing. Jiří Škrabka
Text usnesení byl schválen 10 hlasy
9. Závěr: Starosta konstatoval, že program dnešního jednání byl vyčerpán, poděkoval
přítomným zastupitelům za pozornost a jednání ve 21.30 hodin ukončil.

Miloš Malínský
starosta obce

Mgr. Josef Hájek
místostarosta

Iveta Hrochová
ověřovatel zápisu

Radislav Richtera
ověřovatel zápisu

