U S N E S E N Í č. 17

ze zasedání Zastupitelstva obce Holohlavy dne 29.06.2020
na zasedání bylo přítomno 11 členů ZO
Po projednání zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. návrhovou komisi, ověřovatele zápisu, zapisovatele a program jednání
2. Plán společných zařízení pro KoPÚ Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy dle
dokumentace k datu 04/2020 zpracované GEOPLAN Hradec Králové, Společnost geodetů
a projektantů
3. Plán společných zařízení pro KoPÚ Holohlavy dle dokumentace k datu 05/2020
zpracované GEOPLAN Hradec Králové, Společnost geodetů a projektantů
4. podání žádosti o rozšíření Změny č.1 Územního plánu obce Holohlavy o tyto úpravy:
- zapracování možného vybudování protihlukových zábran na pozemcích p.č. 444/10 a
443/48 v sousedství dálnice D11
- zapracování stanovení hranice lokálního biokoridoru podél potoka Jordán v oblasti
přiléhající k ul. Jordánu
5. podání žádosti obce Holohlavy o hydraulický přepočet celé kanalizační soustavy spadající
do působnosti ČOV Smiřice vlastníka kanalizace VAK HK a.s.
6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2020402/1 HOLOHLAVY, P.Č. 444/104, KNN mezi obcí Holohlavy
( Budoucí povinná ) a ČEZ Distribuce, a.s. ( Budoucí oprávněný ), kdy předmětem
smlouvy je závazek obou stran uzavřít vlastní smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž
předmětem bude zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu 1000,- Kč
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12_2019200/VB/02 Holohlavy,
Smiřická p.č. 60/1 – pilíř nn mezi obcí Holohlavy ( povinná ) a ČEZ Distribuce, a.s.
( oprávněná ), kdy předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene jehož obsahem je
právo Oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy
na Dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci a povinnost
Povinné výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu
1000,- Kč.
8. Kupní smlouvu mezi Martinem a Klárou Chytráčkovými ( prodávající ) a obcí Holohlavy
( kupující), kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku poz. parc. č. 88/29 o výměře
99 m2 za cenu 94 050,- Kč.
9. zhotovení projektové dokumentace dopravně bezpečnostních úprav vozovky
v ul. Na Lávkách projektanty architektonického ateliéru ZALUBEM včetně podání
žádosti a vyřízení stavebního povolení za cenu 216 000,- Kč
10. Provozní a Návštěvní řád Sportovního parku U Svatých
11. Darovací smlovu mezi Římskokatolickou farností – děkanství Holohlavy ( dárce ) a obcí
Holohlavy ( obdarovaný ), kdy předmětem smlouvy je bezúplatný převod vlastnického
práva k pozemkové parcele číslo parcelní 16/2 o výměře 104 m2
12. rozpočtové opatření č.3/2020

pověřuje:
1. starostu obce podání žádosti obce Holohlavy o hydraulický přepočet celé kanalizační
soustavy spadající do působnosti ČOV Smiřice vlastníka kanalizace VAK HK a.s.
2. starostu obce uzavřením Smlouvy o dílo mezi obcí Holohlavy a projektanty
architektonického ateliéru ZALUBEM, kdy předmětem smlouvy je zhotovení projektové
dokumentace dopravně bezpečnostních úprav vozovky v ul. Na Lávkách včetně podání
žádosti a vyřízení stavebního povolení za cenu 216 000,- Kč
3. starostu obce uzavřením pojistky Sportovního parku U Svatých proti vandalismu a
živelným katastrofám
Text usnesení byl schválen 11 hlasy
Holohlavy dne 29.06.2020
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