U S N E S E N Í č. 27
ze zasedání Zastupitelstva obce Holohlavy dne 31.05.2021
Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.
Usnesení je v souladu s ustanovením § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
(obecní zřízení) uloženo na OÚ Holohlavy

na zasedání bylo přítomno 11 členů ZO
Po projednání zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. návrhovou komisi, ověřovatele zápisu, zapisovatele a program jednání
2. závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy nezávislých auditorů o výsledku
přezkoumávání hospodaření obce za rok 2020 se závěrem „bez výhrad“
3. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Holohlavy mezi obcí
Holohlavy ( poskytovatel ) a Kulturním střediskem Dvorana s.r.o. Smiřice ( příjemce ),
kdy předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku příjemci pro rok 2020 ve výši
8 500,- Kč na vydávání Zpravodaje Smiřic, Rodova a Holohlav.
4. prodejní cenu jednoho výtisku Zpravodaje Smiřic, Rodova a Holohlav konečným
prodejcům ve výši 40,- Kč a konečnou prodejní cenu ve výši 50,- Kč
5. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Holohlavy mezi obcí
Holohlavy ( poskytovatel ) a městem Smiřice ( příjemce ), kdy předmětem smlouvy je
poskytnutí příspěvku příjemci pro rok 2021 ve výši 12 000,- Kč na nákup knižního fondu
Městské knihovny Smiřice
6. udělení výjimky z počtu dětí v mateřské škole Holohlavy dle platné legislativy na dobu
jednoho roku , rozdělení dětí do tříd v MŠ a nejvyššího počtu dětí od 1.6.2021.
1. třída - děti do 3 let případně starší maximální počet 16
2. třída – děti ve věku 3 – 4,5 let – navýšení počtu dětí z povolených 24 na 28
3. třída – děti ve věku 4,5 – 6 let případně starší - navýšení počtu dětí z povolených
24 na 28
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2019811/VB/1 Smiřice,
Hankova čp. 7-knn mezi Obcí Holohlavy (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., kdy
předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněné podle § 25 odst. 4
energetického zákona na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 1 000,- Kč
8. na základě žádosti paní Tučkové možný odprodej části obecního pozemku
poz. p.č. 111/55
9. znění písemné odpovědi obce Holohlavy (viz. Příloha č. 1) panu ………… (občan nedal
souhlas s uveřejněním osobních údajů)ve věci jeho žádosti na uvedení Změny č. 1 ÚP
Holohlavy do souladu s Politikou územního rozvoje České republiky a vypuštění plochy
nadmístního významu Z19 pro její nezákonnost z územního plánu obce
10. rozpočtové opatření č.4/2021

pověřuje:
1. starostu obce zasláním odpovědi obce Holohlavy panu ……………..(občan nedal souhlas
s uveřejněním osobních údajů) ve věci jeho žádosti na uvedení Změny č. 1 ÚP Holohlavy
do souladu s Politikou územního rozvoje České republiky a vypuštění plochy nadmístního
významu Z19 pro její nezákonnost z územního plánu obce

Text usnesení byl schválen 11 hlasy
Holohlavy dne 31.05.2021

Miloš Malínský
starosta obce

Iveta Hrochová
ověřovatel zápisu
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