U S N E S E N Í č. 33

ze zasedání Zastupitelstva obce Holohlavy dne 20.12.2021
na zasedání bylo přítomno 9 členů ZO
Po projednání zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. návrhovou komisi, ověřovatele zápisu, zapisovatele a program jednání
2. termíny zasedání zastupitelstva obce Holohlavy pro rok 2022
3. Dodatek č.4 k Nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor uzavřené dne 1.1.2009
mezi obcí Holohlavy ( pronajímatel ) a společností Služby obce Holohlavy s r.o.
( nájemce ), kterým se stanovuje roční nájemné pro rok 2022 ve výši 1 000,- Kč
4. nákup odděleného pozemku p.č. 88/28 o výměře 25 m2 do vlastnictví obce Holohlavy
za cenu 950 Kč/m2
5. udělení souhlasu obcí Holohlavy majitelům pozemku p.č. 88/32 užívat svodnici
na pozemku p.č. 78/1 a pozemek 88/28 jako příjezdovou cestu pro osobní automobil
k pozemku p.č. 88/32, kdy případné úpravy zpevněné plochy této příjezdové cesty mohou
majitelé pozemku p.č. 88/32 provést, ale pouze v nutném rozsahu a na své náklady bez
finanční spoluúčasti obce Holohlavy.
6. Dohody o provedení práce členům zastupitelstva obce na rok 2022:
- panu Ondřejovi Brandejsovi – údržba veřejného osvětlení
- panu Ing. Jiřímu Škrabkovi – provedení zápisů do obecní kroniky
- paní Ing. Renátě Špryňarové – kulturní a sportovní činnost
- panu Radislavu Richterovi – údržba požární techniky
- paní Ivetě Hrochové – kulturní a zájmová činnost pro občany
- paní Zuzaně Fialové – správa tenisového kurtu
- panu Janu Hovorkovi – správa Sportovního parku
7. Střednědobý výhled rozpočtu obce Holohlavy na období 2023 – 2025
8. rozpočtové opatření č.10/2021
9. Rozpočtové provizorium na rok 2022 a pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022
ve výši čerpání rozpočtu předešlého roku v oblasti provozních nákladů a příjmů. Výdaje
na dlouhodobý majetek mohou být čerpány v případech pokračování v započaté akci, na
jejichž úhradu jsou zajištěny zdroje dotační, případně nedočerpáním zdrojů minulých let

pověřuje:
1. Ing. Renátu Špryňarovou a starostu obce Holohlavy jednáním s příslušnými úřady
o dodatečné dostavbě protihlukové stěny u dálnice D11 za ul. Zadní v obci Holohlavy
2. starostu vyhotovením a podpisem kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy je nákup
odděleného pozemku p.č. 88/28 o výměře 25 m2 do vlastnictví obce Holohlavy za cenu
950 Kč/m2
3. starostu obce schválením možného následujícího rozpočtového opatření v příjmové a
výdajové části za období od 21.12. do 31.12.2021
Text usnesení byl schválen 9 hlasy
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