U S N E S E N Í č. 16

ze zasedání Zastupitelstva obce Holohlavy dne 28.04.2020
na zasedání bylo přítomno 11 členů ZO
Po projednání zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. návrhovou komisi, ověřovatele zápisu, zapisovatele a program jednání
2. účetní závěrku MŠ Holohlavy za rok 2019, kdy náklady
mateřské školy byly ve výši 1 367 194,13 Kč, příjmy 1 478 020,00 Kč a hospodářský
výsledek, který vykazuje přebytek ve výši 110 825,87 Kč
3. rozdělení přebytku hospodaření MŠ Holohlavy za rok 2019 ve výši110 825,87 Kč:
- do fondu odměn ve výši 20 000,-Kč Kč
- do rezervního fondu ve výši 90 825,87 Kč
4. termín a formu zápisu do MŠ Holohlavy pro školní rok 2020 – 21 a Kritéria pro přijímání
dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020-21.Termín zápisu je stanoven
od 5.května do 11.května 2020.
5. od 11. května 2020 znovuotevření Mateřské školy po uzavření zařízení z důvodu
zamezení šíření nákazy koronavirem
6. termín přerušení provozu MŠ v letním období od 13.7 do 7.8. 2020
7. účetní závěrku Obce Holohlavy za rok 2019, kdy náklady obce činily 11 419 332,- Kč
a výnosy 14 833 039,- Kč. Výsledek hospodaření obce Holohlavy vykazuje zisk
3 509 497,- Kč před zdaněním a po zdanění 3 413 707,- Kč.
8. závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy nezávislých auditorů o výsledku
přezkoumávání hospodaření obce za rok 2019 se závěrem „bez výhrad“
9. poskytnutí dotací z Programu poskytování dotací z rozpočtu obce Holohlavy pro rok
2020 jednotlivým organizacím v celkovém objemu 219 400,- Kč ( viz. Příloha č. 1 )
10. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Holohlavy do veřejných
rozpočtů územní úrovně mezi obcí Holohlavy ( poskytovatel ) a městem Smiřice
( příjemce ), kdy předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku příjemci pro rok 2020
ve výši 12 000,- Kč na nákup knih knižního fondu Městské knihovny Smiřice
11. Darovací smlouvu mezi obcí Holohlavy ( dárce ) a spolku Diamant, podporujeme
náhradní rodiny srdcem, z.s. ( obdarovaný ), kdy předmětem smlouvy je poskytnutí
finančního daru obdarovanému určeného na náklady spojené s provozem organizace
ve výši 8000,- Kč
12. starostu obce Holohlavy pana Miloše Malínského delegátem na valnou hromadu
VAK HK a.s., která se koná dne 25.06.2020 v Kongresovém centru Aldis a.s.
v Hradci Králové
13. Smlouvu o smlouvě budoucí mezi společností Green Direction s. r.o.
( strana budoucí prodávající ) a obcí Holohlavy ( strana budoucí kupující ), kdy
předmětem smlouvy je závazek uzavřít v budoucnu Kupní smlouvu na převod vlastnictví
k pozemku parc. č. 125/12 o výměře 252 m2 ležícím v katastrálním území Holohlavy a
strany se zavazují uzavřít kupní smlouvu v předloženém znění s kupní cenou
za nemovitou věc ve výši 504 000,- Kč
14. ke dni 30. září 2020 ukončení Smlouvy o nájmu zemědělských pozemků mezi obcí
Holohlavy ( pronajímatel ) a panem Jan Kutíkem ( nájemce) ze dne 2.1.2010, kdy
předmětem smlouvy je pronájem pozemku 136/9 a současně schvaluje úpravu pozemku
pro zasetí travního semene – typ luční kvítí.

15. na základě výběrového řízení a doporučení výběrové komise ve složení Ing. Jaroslav
Kalousek, Ing. Jiří Škrabka a Pavel Hojdík firmu Bagrunc s.r.o. zhotovitelem akce
„ Náves Holohlavy – Etapa I – SO 03“ – vybudování sběrného místa pro nádoby
na tříděný odpad u prodejny Hruška v ul. Dlouhá v Holohlavech za cenu
ve výši 810 700,- Kč vč. DPH
16. nákup odděleného pozemku parc. č. 88/29 o výměře 99 m2 za cenu 950,- Kč/m2 a úhradu
veškerých nákladů spojených s převodem pozemku obcí Holohlavy.
17. prodej a formu prodeje obálkovou metodou 24 m3 dřeva z holohlavského parku
vytěženého na základě doporučení dendrologické studie., kdy vyvolávací činí 12 000,- Kč
(500,- Kč/ m3)
18. rozpočtové opatření č.2/2020
pověřuje:
1. starostu obce podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí mezi společností
Green Direction s. r.o. ( strana budoucí prodávající ) a obcí Holohlavy ( strana budoucí
kupující ), kdy předmětem smlouvy je závazek uzavřít v budoucnu Kupní smlouvu
na převod vlastnictví k pozemku parc. č. 125/12 o výměře 252 m2 ležícím v katastrálním
území Holohlavy a znění Kupní smlouvy na převod vlastnictví k pozemku parc. č. 125/12
o výměře 252 m2 ležícím v katastrálním území Holohlavy
2. starostu obce vyvěšením oznámení na úřední desce o prodeji 24 m3 dřeva z holohlavského
parku vytěženého na základě doporučení dendrologické studie
bere na vědomí:
1. návrh ředitelky MŠ zastupitelům zvážit a sjednat pro zajištění naplněnosti tříd v MŠ
v budoucích letech spádovost dětí z obce Habřina
2. sdělení faktu ředitelky MŠ, že ve školní kuchyni je nyní nefunkční digestoř a byl sjednán
s firmou Zich návrh řešení situace, který bude hrazen s rezervního fondu MŠ Holohlavy

Text usnesení byl schválen 11 hlasy
Holohlavy dne 28.04.2020

Miloš Malínský
starosta obce

Mgr. Josef Hájek
místostarosta

Iveta Hrochová
ověřovatel zápisu

Radislav Richtera
ověřovatel zápisu

Příloha č.1
Poskytnuté dotace z Programu poskytování dotací z rozpočtu obce Holohlavy pro rok 2020
název organizace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Myslivecký spolek - Libeňské údolí - Habřina
Královéhradecká labská, o.p.s.
SK Smiřice - oddíl kopané
Senioři ČR, z.s. Smiřice
Oblastní charita Červený Kostelec
Obecný zájem, z.ú. Smiřice
Náboženská obec církve Čs. Husitské
SH ČMS Holohlavy
ZO ČSOP Smiřice
Vertigo Holohlavy - malá kopaná
CELKEM

schválená výše
příspěvku na rok 2020
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
20 000,00 Kč
14 000,00 Kč
35 000,00 Kč
50 000,00 Kč
30 000,00 Kč
15 000,00 Kč
20 400,00 Kč
5 000,00 Kč
219 400,00 Kč

