U S N E S E N Í č. 37

ze zasedání Zastupitelstva obce Holohlavy dne 25.04.2022
na zasedání bylo přítomno 10 členů ZO
Po projednání zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. návrhovou komisi, ověřovatele zápisu, zapisovatele a program jednání
2. Smlouvu o dílo mezi obcí Holohlavy (objednatel) a firmou BAGRUNG s.r.o (zhotovitel),
kdy předmětem smlouvy je provedení stavebních prací při opravě ohradní zdi kostela
Sv. Jana Křtitele v Holohlavech ve výši 1 177 346,03 Kč vč. DPH
3. pro volební období 2022 – 2026 jedenáctičlenné zastupitelstvo obce Holohlavy
4. rezervaci tenisového kurtu v Holohlavech pro tenisovou školičku každý čtvrtek
od 15.00 hodin do 19.00 hodin v období května a června a září a října za cenu
50 Kč/hodinu
5. poskytnutí finančního daru Ukrajině ve výši 50 000,- a to formou zaslání finančního daru
na konto Českého červeného kříže určeného na humanitární pomoc válkou postižené
Ukrajině.
6. rozpočtové opatření č.2/2022
7. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
24200/IZ-12-2001926/HOLOHLAVY ŠKOLNÍ P.Č.78/2, PŘELOŽ.KVN,NN mezi obcí
Holohlavy (budoucí povinná) a ČEZ a.s. (budoucí oprávněná), kdy předmětem smlouvy
bude zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu 2 900,- Kč jehož obsahem bude
právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat, a udržovat Zařízení distribuční
soustavy na Dotčených nemovitostech
8. odstoupení od vybírání poplatků za svoz a likvidaci odpadu:
- od osob s trvalým bydlištěm na OÚ Holohlavy, které se v obci prokazatelně nezdržují a
je velmi komplikované až nemožné zjistit, kde se tyto osoby zdržují a náklady na toto
zjištění a posléze vymáhání poplatku by bylo nereálné a zjevně nerentabilní
- od osob s trvalým bydlištěm v obci Holohlavy, které se v obci prokazatelně nezdržují a
je velmi komplikované až nemožné zjistit, kde se tyto osoby zdržují a náklady na toto
zjištění a posléze vymáhání poplatku by bylo nereálné a zjevně nerentabilní
- od vlastníků nemovitostí, kde nemá nikdo hlášen k trvalý pobyt a vlastník je trvale
hlášen na jiné adrese v obci Holohlavy a poplatky uhradil dle čl. 2 odst.1 OZV č.3/2022
- od osob, které mají trvalé bydlišti v obci Holohlavy, ale trvale žijí v zahraničí

zamítá:
1. zamýšlený záměr výstavby skladu Penny Market v k.ú. Holohlavy a možné zanesení
změn do Změny č.2 ÚP Holohlavy potřebných k realizaci záměru
2. žádost obce Rožnov o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy,
jejíž činnost by vykonávala Mateřská škola Holohlavy,
Text usnesení byl schválen 10 hlasy
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