U S N E S E N Í č. 18

ze zasedání Zastupitelstva obce Holohlavy dne 01.09.2020
na zasedání bylo přítomno 11 členů ZO
Po projednání zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. návrhovou komisi, ověřovatele zápisu, zapisovatele a program jednání
2. žádost Správy silnic Královéhradeckého kraje o darování pozemků p.p.č. 510/17 o výměře
144 m2 a p.p.č. 510/20 o výměře 105 m2 vedených jako vodní plocha – koryto vodního
toku umělé v k.ú. a obci Holohlavy a jsou součástí silnice č. III/30810 ve vlastnictví
Královéhradeckého kraje
3. provedení upgradu oficiálních internetových stránek obce Holohlavy včetně rozšíření
o nové moduly za celkovou jednorázovou cenu 48 853,50 Kč a následný celkový roční
poplatek za provoz stránek a modulů ve výši 17 134,- Kč
4. zařazení požadavku firmy TROTINA Auto s.r.o. do projednávané Změny č.1
ÚP Holohlavy. Jedná se o úpravu regulativů na pozemcích p.č. 459/6 a 459/7
v ploše Z6 – plocha výroby a skladování – lehký průmysl (VL ): zvýšení regulativu
maximálního zastavění ( včetně zpevněných ploch ) ze 40% na 70% s tím, že podíl
zeleně zůstane 30% a maximální výška zástavby bude zvýšena z 12 m na 15 m.
V souvislosti s požadovanou změnou firma TROTINA Auto s.r.o. uhradí alikótní
část pořizovacích nákladů na Změnu č.1 ÚP Holohlavy.
5. prořez lip u hřbitova certifikovaným arboristou panem Bc. Tomášem Zichem za cenu
21 300,- Kč vč. DPH
6. rozpočtové opatření č.4/2020
pověřuje:
1. starostu obce zveřejněním záměru darovat Správě silnic Královéhradeckého kraje
pozemky p.p.č. 510/17 o výměře 144 m2 a p.p.č. 510/20 o výměře 105 m2 vedených jako
vodní plocha – koryto vodního toku umělé v k.ú. a obci Holohlavy a jsou součástí silnice
č. III/30810 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje
Text usnesení byl schválen 11 hlasy
Holohlavy dne 01.09.2020
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