U S N E S E N Í č. 25

ze zasedání Zastupitelstva obce Holohlavy dne 29.03.2021
na zasedání bylo přítomno 10 členů ZO
Po projednání zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. návrhovou komisi, ověřovatele zápisu, zapisovatele a program jednání
2. účetní závěrku MŠ Holohlavy za rok 2020, kdy výsledek hospodaření mateřské školy
vykazuje v běžném účetním období zisk 102 811,44 Kč před zdaněním
3. účast Mateřské školy, Holohlavy v projektu financovaného MŠMT a fondy EU
4. Smlouvy o spolupráci Mateřské školy, Holohlavy, zastoupenou paní Renátou
Smotlachovou, ředitelkou školy a firmou C SYSTÉM CZ. a.s. zastoupenou
Ing. Markem Jakubským, prokuristou, ve věci přípravy podkladů, konzultace a
administrativní pomoci škole pro předložení žádosti o podporu zjednodušených projektů
do Operačního programu na projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání v souvislosti s výzvou
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ III
vyhlášenou ČR – MŠMT, kdy cena služby činí 30 000,- Kč včetně DPH a schvaluje
uzavření v rámci tohoto projektu dohodu o provedení práce v souvislosti s vedením
administrativy a organizací projektu s výší odměny maximálně 1000,-Kč měsíčně.
5. termín a formu zápisu do MŠ pro školní rok 2021 – 22 a Kritéria pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021-22, kdy termín zápisu je stanoven
od 3. května do 14. května 2021.
6. účetní závěrku obce Holohlavy za rok 2020, kdy výsledek hospodaření obce
Holohlavy vykazuje zisk 3 891 569,64 Kč před zdaněním a po zdanění 3 807 779,64 Kč
7. poskytnutí dotací z Programu poskytování dotací z rozpočtu obce Holohlavy pro rok
2021 jednotlivým organizacím v celkovém objemu 194 000,- Kč ( viz. Příloha č. 1 )
8. starostu obce Holohlavy pana Miloše Malínského delegátem na valnou hromadu
VAK HK a.s., která se koná dne 02.06.2021 v Eliščině sálu Kongresového centra
Aldis a.s. v Hradci Králové
9. bezplatné vytěžení lesního porostu napadeného lýkožroutem lesklým na pozemcích
p.č. 335/21, 335/24 a 335/25 panem Hovorkou, kdy výše uvedený porost vytěží pro svou
potřebu a prostor po vytěžení kompletně vyklidí od roští, klestí, větví apod. a připraví tak
prostor k opětovnému vysázení lesním porostem
10. cenu za užívání tenisového kurtu ve výši 80,- Kč/hod., pravidla rezervace tenisového
kurtu a pověření paní Fialové vybíráním poplatků a zajištěním vydávání klíče od areálu
11. cenu za pronájem multifunkčního hřiště v areálu Sportovního parku ve výši 200,- Kč/hod.,
příplatek za osvětlení ve výši 50,- Kč/hod., pravidla rezervace multifukčního hřiště a
pověření pana Hovorky vybíráním poplatků a zajištěním vydávání klíče od skladu
sportovního nářadí
12. rozpočtové opatření č.2/2021

Text usnesení byl schválen 10 hlasy
Holohlavy dne 29.03.2021

Miloš Malínský
starosta obce

Iveta Hrochová
ověřovatel zápisu

Mgr. Josef Hájek
místostarosta

Zuzana Fialová
ověřovatel zápisu

Příloha č.1
Poskytnutí dotací z Programu poskytování dotací z rozpočtu obce Holohlavy pro rok 2021
schválená výše
název organizace
příspěvku na rok 2021
1. Myslivecký spolek - Libeňské údolí - Habřina
25 000,00 Kč
2. Královéhradecká labská, o.p.s.
10 000,00 Kč
3. SK Smiřice - oddíl kopané
20 000,00 Kč
4. Senioři ČR, z.s. Smiřice
14 000,00 Kč
5. Oblastní charita Červený Kostelec
40 000,00 Kč
6. Obecný zájem, z.ú. Smiřice
50 000,00 Kč
7. Náboženská obec církve Čs. Husitské
20 000,00 Kč
8. SH ČMS Holohlavy
15 000,00 Kč
CELKEM

194 000,00 Kč

