U S N E S E N Í č. 24

ze zasedání Zastupitelstva obce Holohlavy dne 22.02.2021
na zasedání bylo přítomno 10 členů ZO
Po projednání zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. návrhovou komisi, ověřovatele zápisu, zapisovatele
2. zrušení bodu jednání č. 9 na základě žádosti zaslané obci Holohlavy dne 22.02.2021
3. program jednání
4. účetní závěrku MŠ Holohlavy za rok 2020, kdy náklady mateřské školy byly ve výši
1 214 706,56 Kč, příjmy 1 317 518,00 Kč a hospodářský výsledek, který vykazuje
přebytek ve výši 102 811,44 Kč
5. rozdělení přebytku hospodaření MŠ Holohlavy za rok 2020 ve 102 811,44 Kč:
- do fondu odměn ve výši 20 000,- Kč
- rezervního fondu ve výši 82 811,44 Kč
6. převod částky 82 811,44 Kč z rezervního fondu MŠ Holohlavy za účelem posílení
investičního fondu MŠ Holohlavy
7. odvod částky ve výši 82 811,44 Kč z investičního fondu MŠ Holohlavy na účet
zřizovatele
8. termín přerušení provozu MŠ v letním období od 19.7.2021 do 13.8.2021
9. Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů mezi obcí Holohlavy ( Obec či Původce )
a Marius Pedersen a.s. ( Dodavatel )
10. likvidační komisi vyřazeného majetku obce Holohlavy pro rok 2021 ve složení
předseda: Mgr. Josef Hájek
členové: Miloš Malínský
Radislav Richtera
11. záměr obce Holohlavy nabídnout případnému zájemci bezplatné vytěžení lesního porostu
napadeného lýkožroutem lesklým na pozemcích p.č. 335/21, 335/24 a 335/25, kdy
zájemce porost vytěží pro svou potřebu a prostor po vytěžení kompletně vyklidí od
roští, klestí, větví apod.
10. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Stavební úpravy komunikace v ul. Na Lávkách“
a komisi pro výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací této veřejné zakázky
ve složení:
- předseda komise: Ing. Jiří Škrabka
- členové: Ing. Jan Haas, Pavel Hojdík
- náhradník: Radislav Richtera
11. rozpočtové opatření č.1/2021
12. zhotovení projektu pro stavební povolení na opravu opěrné zdi kostela Sv. Jana Křtitele
v Holohlavech atelierem ZALUBEM ve variantě, která počítá s náklady ve výši
600 000,- Kč vč. DPH včetně zhotovení projektové dokumentace. Náklady na projektovou
dokumentaci bude hradit obec Holohlavy a následně bude jednáno s Římsko – katolickou
církví o její finanční spoluúčasti na opravě opěrné zdi.

nesouhlasí:
1. se stavebním záměrem stavby „Novostavba bytového domu a přilehlých zpevněných
ploch, na pozemku parc. č. st. 16 a parc. č. 52, k.ú. Holohlavy“ a umístěním druhého
sjezdu na pozemek
bere na vědomí:
1. návrh na vyřazení nefunkčních, poškozených a neopravitelných předmětů z majetku obce
Holohlavy
2. udělení souhlasu obce Holohlavy starostou obce se stavebním záměrem dle předložené
koordinační situace výstavby rodinných domů v prostoru mezi ul. U Jordánu a ul.
Kršovka, který je v souladu s Územním plánem obce Holohlavy
pověřuje:
1. starostu obce zveřejněním záměru obce Holohlavy na úřední desce nabídnout případnému
zájemci bezplatné vytěžení lesního porostu napadeného lýkožroutem lesklým na
pozemcích p.č. 335/21, 335/24 a 335/25, kdy zájemce by porost vytěží pro svou potřebu a
prostor po vytěžení kompletně vyklidí od roští, klestí, větví apod.
Text usnesení byl schválen 10 hlasy
Holohlavy dne 22.02.2021

Miloš Malínský
starosta obce

Iveta Hrochová
ověřovatel zápisu

Mgr. Josef Hájek
místostarosta

Radislav Richtera
ověřovatel zápisu

