Zápis č. 21
ze zasedání zastupitelstva obce Holohlavy dne 30.11.2020
v Kulturním a stravovacím středisku obce Holohlavy
Přítomni: Ondřej Brandejs, Zuzana Fialová, Mgr. Josef Hájek, Pavel Hojdík, Jan Hovorka,
Iveta Hrochová, Miloš Malínský, Radislav Richtera, Ing. Renáta Špryňarová,
Ing. Jiří Škrabka
Karel Jelen od 19.15. hodin od bodu jednání č. 3
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 objednávek na zpracování žádosti o dotace – rekonstrukce vozovky
v ul Na Lávkách
3. Schválení Dodatku ke Smlouvě o odstranění komunálního odpadu s Marius
Pedersen a.s.
4. Schválení Programu poskytování dotací z rozpočtu obce Holohlavy pro rok
2021
5. Příprava rozpočtu obce na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu
na období 2022 - 2024
6. Rozpočtové opatření č. 7/2020
8. Informace
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr

1. Jednání zahájil starosta a přivítal přítomné zastupitele a hosty. 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. Zastupitelé byli seznámeni s možností požádat prostřednictvím CEP a.s. o dotace
na rekonstrukci místní komunikace v ul. Na Lávkách z programu MMR Podpora rozvoje
regionů 2021, kdy součástí rekonstrukce vozovky jsou i její dopravně bezpečnostní
úpravy v podobě zpomalovacích prahů, parkovacích zálivů a zúžení vozovky. Z dotačního
programu je možné získat až 80% uznatelných nákladů.
Po projednání zastupitelé schválili objednání zpracování žádosti na rekonstrukci místní
komunikace v ul. Na Lávkách v obci Holohlavy, podávanou do programu MMR Podpora
rozvoje regionů 021, DT Podpora obnovy místních komunikací, za sjednanou cenu
30 250,- Kč vč. DPH za žádost včetně kompletace všech povinných příloh, kdy
zpracování žádosti provede CEP a.s..
Současně zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace
v ul. Na Lávkách v obci Holohlavy, podávanou do programu MMR Podpora rozvoje
regionů 021, DT Podpora obnovy místních komunikací.
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

Dále zastupitelé schválili objednání zpracování žádosti na rekonstrukci místní komunikace
v ul. Na Lávkách v obci Holohlavy, podávanou do programu MMR Podpora rozvoje
regionů 021, DT Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury, za sjednanou
cenu 30 250,- Kč vč. DPH za žádost včetně kompletace všech povinných příloh, kdy
zpracování žádosti provede CEP a.s..
Současně zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace
v ul. Na Lávkách v obci Holohlavy, podávanou do programu MMR Podpora rozvoje
regionů 021, DT Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury.
Pro 10 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

3. Zastupitelé po projednání schválili Dodatek č.10 ke Smlouvě č. 953075 o odstranění
odpadu ze dne 9.12.2010 mezi smluvními stranami Obec Holohlavy a
Marius Pedersen a.s., který předpokládá navýšení cen svozu a odstranění komunálního
odpadu o 3,2 % proti roku 2020.
Pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

Dále zastupitelé projednali výši cen za svoz komunálního odpadu pro občany
pro rok 2021 a z důvodu navýšení cen za sběr, přepravu a odstranění odpadu
firmou Marius Pedersen a.s. pro rok 2021 o 3,2 %, rozhodli o zvýšení ceny
za svoz komunálního odpadu pro občany v roce 2021.
DRUH
SVOZU
Týdenní
Kombinovaný
Poloviční
Polovič. + měs.
Měsíční
Dvouměsíční
Kontejner 1x týdně
Kontejner 1x za dva týdny
Kontejner 1x za měsíc
Jednorázový výsyp
1 ks svoz. pytle

Pro 8 hlasů

POČET SVOZŮ
ZA ROK 2021
POPELNICE
52
41
26
21
13
6
KONTEJNER 1100 l
52
26
13

proti 2 hlasy (Hájek, Hovorka)

OBČANÉ
2020

OBČANÉ
2021

3 100 Kč
2 450 Kč
1 600 Kč
1 400 Kč
850 Kč
600 Kč

3 200 Kč
2 550 Kč
1 650 Kč
1 450 Kč
900 Kč
650 Kč

16 000 Kč
8 500 Kč
4 500 Kč
500 Kč
75 Kč

16 500 Kč
8 800 Kč
4 700 Kč
550 Kč
80 Kč

zdržel se 1 hlas (Škrabka)

4. Zastupitelé projednali předložený Program poskytování dotací z rozpočtu obce Holohlavy
pro rok 2021
Diskuse:
- paní Hrochová navrhuje tato doplnění oproti dosavadnímu znění:
a) snížení částky u všech okruhů na max. 15 000,- Kč
- zastupiteli nedoporučeno
b) upřednostňovat žadatele, jejichž aktivity odpovídají zájmům obce a budou se
recipročně podílet na akcích pořádaných obcí a budou zaměřeny na práci s mládeží
nebo seniory
- zastupiteli nedoporučeno
c) neinvestiční dotaci poskytnout max. do výše 80% neinvestičních nákladů
kalkulovaných v rozpočtu
- zastupiteli nedoporučeno
Po projednání zastupitelstvo obce schválilo Program poskytování dotací
z rozpočtu obce Holohlavy pro rok 2021.
Pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

5. Místostarosta po seznámení vyzval zastupitele o doplnění návrhu střednědobého výhledu
rozpočtu obce Holohlavy na období 2022 – 2024, který bude od 1.12.2020 vyvěšen
na úřední desce a následně schválen na prosincovém zasedání zastupitelstva.
V souvislosti s přípravou návrhu rozpočtu obce Holohlavy na rok 2021 starosta nastínil
zastupitelům výdaje nad rámec běžné údržby a provozu v obci Holohlavy, které by mohly
být zahrnuty v návrhu rozpočtu obce Holohlavy v roce 2021.

Dále starosta informoval, že v návrhu rozpočtu musí obec počítat v příjmové části s 10%
snížením příjmu z daně právnických a fyzických osob.
Tento výpadek příjmů lze kompenzovat zvýšením daní z nemovitosti ze současného
jednonásobku až na pětinásobek základu daně.
Rozpočet obce na rok 2021 bude z důvodů předem nepředvídatelných skutečností
souvisejících se sestavením rozpočtu obce na konci roku 2020 sestaven po 1. lednu 2021
a proto bude zastupitelstvo obce schvalovat Rozpočtové provizorium na rok 2021 a
pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021
Poté starosta vyzval zastupitele, aby předložili návrhy výdajů, které by mohly být
zahrnuty v návrhu rozpočtu obce Holohlavy v roce 2021.
6. Zastupitelé po projednání schválili rozpočtové opatření č.7/2020 ( viz. příloha č.1 )
Pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželo se 0 hlasů

7. Informace:
- příští zasedání zastupitelstva bude posunuto oproti plánu na 21.12.2020
- balíčky s mikulášskou nadílkou po obci rozvezou pan Malínský s paní Špryňarovou
a členové SDH Holohlavy
- TROTINA Auto s.r.o. bude při rozvážení balíčků s mikulášskou nadílkou jezdit po obci
s Mikuláškou družinou
- Sportovní park byl v listopadu 2020 zkolaudován
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 11 hlasy
10. 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

Příloha č.1
Rozpočtové opatření č.7/2020
Příjmová část
Daň z hazardních her
Dotace SDH
Příjmy z prodeje zboží

v Kč
20 000,00
13 800,00
800,00
34 600,00

Krizová opatření
SDH ÚZ 14004
SDH ÚZ 14004
SDH ÚZ 14004
Vyžínání nové výsadby
CEP- žádost o dotace

Celkem výdaje

v Kč
1 400,00
800,00
8 850,00
4 150,00
23 100,00
60 500,00
98 800,00

Snížení přebytku

64 200,00

ÚZ 14004
3722

1381
4116
2112

Celkem příjmy
Výdajová část
5213
5512
5512
5512
1031
2212

5021
5156
5137
5169
5169
5169

