Zápis č. 37
ze zasedání zastupitelstva obce Holohlavy dne 25.04.2022
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: Ondřej Brandejs, Zuzana Fialová, Mgr. Josef Hájek, Pavel Hojdík, Jan Hovorka,
Iveta Hrochová, Karel Jelen, Miloš Malínský, Ing. Jiří Škrabka, Ing. Renáta Špryňarová
Omluveni: Radislav Richtera,
Návrhová komise: Pavel Hojdík, Ing. Jiří Škrabka
Ověřovatelé zápisu: Iveta Hrochová, Jan Hovorka
Zapisovatel: Mgr. Josef Hájek
Program: 1. Zahájení a schválení návrhové komise, ověřovatelů, zapisovatele a
programu jednání
2. Schválení smlouvy o dílo se zhotovitelem realizace akce
„Oprava ohradní zdi kostela Sv. Jana Křtitele“
3. Schválení počtu zastupitelů pro volební období 2022 - 2026
4. Žádost o rozšíření zastavitelného území v k.ú. Holohlavy pro výstavbu skladu
obchodního řetězce PENNY
5. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy
6. Pronájem tenisového kurtu a výše nájemného – Tenisová školička
7. Pomoc Ukrajině
8. Rozpočtové opatření č.2
9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
10. Nevymahatelné poplatky za svoz a likvidaci odpadu
11. Informace
12. Diskuse
13. Usnesení
14. 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 po projednání schválilo Smlouvu o dílo mezi obcí Holohlavy (objednatel)
a firmou BAGRUNG s.r.o (zhotovitel), kdy předmětem smlouvy je provedení stavebních
prací při opravě ohradní zdi kostela Sv. Jana Křtitele v Holohlavech ve výši
1 177 346,03 Kč vč. DPH
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

3. Na základě zákona 128/2000 Sb. schválili zastupitelé pro volební období 2022 – 2026
počet členů zastupitelstva obce Holohlavy na jedenáct.
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

4. Starosta seznámil zastupitele se žádostí zástupce Penny Market s.r.o. o vyjádření
stanoviska zastupitelstva obce Holohlavy k zamýšlenému záměru výstavby skladu Penny
Market a k možnosti změny územního plánu obce Holohlavy.
Zamýšleným záměrem Penny Market s.r.o. je výstavba skladu pro prodejny
Penny market s.r.o. na pozemku p.č. 458/2 o rozloze 117 253 m2 vedeném v současném
ÚP obce Holohlavy jako orná půda.
V případě kladného stanoviska zastupitelstva obce k záměru výstavby skladu by bylo
nutné ve Změně č.2 ÚP Holohlavy tento pozemek změnit na zastavitelný pozemek.
V průběhu diskuse převládl názor nepodporovat zábor kvalitní zemědělské půdy, na které
by byly vybudovány betonové plochy skladu. Dále byly vysloveny i obavy z nárůstu
hladiny hluku hlukem způsobeným nákladními vozidly, které by zajišťovaly zásobování
a z nárůstu hluku souvisejícího s provozem skladu při nakládce a vykládce zboží.
Po projednání zastupitelé hlasovali o souhlasném stanovisku k zamýšlenému záměru
výstavby skladu Penny Market v k.ú. Holohlavy a k možnosti změny územního plánu
obce Holohlavy.
Pro 1 hlasů (Malínský)

proti 8 hlasů

zdržel se 1 hlas (Fialová)

5. Zastupitelstvo obce projednalo žádost obce Rožnov o vytvoření společného školského
obvodu spádové mateřské školy.
Po projednání zastupitelé hlasovali o schválení Dohody mezi obcí Holohlavy a obcí
Rožnov o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost
by vykonávala Mateřská škola Holohlavy.
Pro 3 hlasů (Hojdík, Jelen, Malínský)

proti 7 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

6. Zastupitelé projednali žádost tenisového oddíl Smiřice o umožnění rezervace tenisového
kurtu v Holohlavech pro tenisovou školičku každý čtvrtek od 15.00 hodin
do 19.00 hodin v období května a června a září a října. Zároveň zastupitelé projednali
výši nájemného.
Zastupitelé po projednání schválili rezervaci tenisového kurtu v Holohlavech
pro tenisovou školičku každý čtvrtek od 15.00 hodin do 19.00 hodin v období května
a června a září a října za cenu 50 Kč/hodinu.
Pro 7 hlasů

proti 1 hlasů (Hrochová)

zdržely se 2 hlasy (Fialová, Škrabka)

7. Zastupitelé projednali možnost poskytnutí finančního daru válkou postižené Ukrajině.
Po projednání zastupitelé schválili poskytnutí finančního daru Ukrajině ve výši
50 000,- Kč a to formou zaslání finančního daru na konto Českého červeného kříže
určeného na humanitární pomoc válkou postižené Ukrajině.
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

8. Zastupitelé po projednání schválili rozpočtové opatření č.2/2022 (viz. příloha č.1)
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

9. Zastupitelé po projednání schválili Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby 24200/IZ-12-2001926/HOLOHLAVY ŠKOLNÍ
P.Č.78/2, PŘELOŽ.KVN,NN mezi obcí Holohlavy (budoucí povinná) a
ČEZ a.s. (budoucí oprávněná), kdy předmětem smlouvy bude zřízení věcného břemene
za jednorázovou úplatu 2 900,- Kč jehož obsahem bude právo Budoucí oprávněné
umístit, provozovat, opravovat, a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčených
nemovitostech.
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

10. Zastupitelé byli starostou informování o případech, kdy vybrání poplatků za likvidaci
odpadu je neuskutečnitelné nebo sporné.
Po projednání zastupitelé schválili odstoupení od vybírání poplatků za svoz a likvidaci
odpadu:
- od osob s trvalým bydlištěm na OÚ Holohlavy, které se v obci prokazatelně nezdržují a
je velmi komplikované až nemožné zjistit, kde se tyto osoby zdržují a náklady na toto
zjištění a posléze vymáhání poplatku by bylo nereálné a zjevně nerentabilní
- od osob s trvalým bydlištěm v obci Holohlavy, které se v obci prokazatelně nezdržují a
je velmi komplikované až nemožné zjistit, kde se tyto osoby zdržují a náklady na toto
zjištění a posléze vymáhání poplatku by bylo nereálné a zjevně nerentabilní
- od vlastníků nemovitostí, kde nemá nikdo hlášen trvalý pobyt a vlastník je trvale
hlášen na jiné adrese v obci Holohlavy a poplatky uhradil dle čl. 2 odst.1 OZV č.3/2022
- od osob, které mají trvalé bydlišti v obci Holohlavy, ale trvale žijí v zahraničí
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

11. Informace:
- zástupce společnosti Norma informoval, že záměr vystavět v katastru obce diskontní
prodejnu prošel prvním schvalovacím kolem a prodejna by v případě schválené výstavby
byla vystavěna na pozemku obce v blízkosti křižovatky u školního statku
11. Diskuse:
Část diskuse probíhala v průběhu jednání k jednotlivým bodům programu
12. Usnesení z jednání zastupitelstva obce přečetla Ing. Jiří Škrabka
Text usnesení byl schválen 10 hlasy
13. 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

Jan Hovorka
ověřovatel zápisu

Příloha č.1
Rozpočtové opatření č.2/2022
Příjmová část
6310
2141
1122
4111
Celkem příjmy
Výdajová část
6399
5365
5213
5133
6221
5222
Celkem výdaje
Zvýšení přebytku

Úroky
Daň obec
Kompenzační bonus

v Kč
30 000,00
114 760,00
49 480,99
194 240,99

Daň obec
Testy COVID - 19
Pomoc Ukrajině

v Kč
114 760,00
4 636,00
50 000,00
169 396,00
24 844,99

