U S N E S E N Í č. 20

ze zasedání Zastupitelstva obce Holohlavy dne 26.10.2020
na zasedání bylo přítomno 11 členů ZO
Po projednání zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. návrhovou komisi, ověřovatele zápisu, zapisovatele a program jednání
2. Darovací smlouvu mezi obcí Holohlavy (poskytovatel) a Mateřskou školou, základní
školou a praktickou školou Daneta, s.r.o. (příjemce), kterou navštěvuje jeden žák
s trvalým bydlištěm v obci Holohlavy a kdy předmětem smlouvy je poskytnutí finančního
daru ve výši 5 000,- Kč určeného na krytí provozních nákladů spojených se zajišťováním
činnosti příjemce v roce 2021
3. Darovací smlouvu mezi obcí Holohlavy (poskytovatel) a Věrou Kosinovou – Daneta,
zařízení pro zdravotně postižené (příjemce), které navštěvuje jedna klientka s trvalým
bydlištěm v obci Holohlavy a kdy předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve
výši 5 000,- Kč určeného na krytí provozních nákladů spojených se zajišťováním činnosti
příjemce v roce 2021
4. Nájemní smlouvu mezi obcí Holohlavy (pronajímatel) a manželi Zelendovými (nájemci)
na dobu neurčitou, kdy předmětem smlouvy je pronájem ¼ pozemku parc. č. 444/61 o
výměře 500 m2 přiléhající k pozemku č. 444/51 za cenu 1,- Kč/m2/rok tedy 500 Kč/rok
5. termín přerušení provozu Mateřské školy Holohlavy o vánočním období v termínu
od 23.12 do 31.12.2020
6. zařazení požadavku Statku Kydlinov s.r.o. do projednávané Změny č.1 ÚP Holohlavy,
aby v rámci změn byl v ploše označené VL (Plochy výroby a skladování – lehký
průmysl) obsahující pozemek p.č. st. 210, k.ú. Holohlavy zapracován a povolen
ve „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
přípustného využití těchto ploch a stanovení prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu“ jako účel využití „ stavby pro zemědělskou výrobu „
a jako přípustný účel využití „budovy, sklady a zařízení rostlinné výroby“ a „provozy pro
skladování, opravu a údržbu zemědělské techniky. V souvislosti s požadovanou změnou
Statek Kydlinov s.r.o. uhradí alikvótní část pořizovacích nákladů na Změnu č.1 ÚP
Holohlavy.
7. zařazení požadavku firmy BRUKOV spol. s r.o. do projednávané Změny č.1 ÚP
Holohlavy. Jedná se o rozšíření funkční plochy VL – plochy výroby a skladování a v ní
stanovených regulativů na pozemcích p.č. 459/3, 459/19 a st. 325. V souvislosti
s požadovanou změnou firma BRUKOV spol. s r.o. uhradí alikvótní část pořizovacích
nákladů na Změnu č.1 ÚP Holohlavy.
8. Smlouvu o dílo - dodatek č.1 ke smlouvě o dílo pro zpracování Změny č.1 Územního
plánu Holohlavy, uzavřené v prosinci 2015 mezi Ing. arch. Karlem Novotným (zhotovitel)
a obcí Holohlavy (objednatel), kdy předmětem smlouvy je úprava dokumentace nazvané
Změna č.1 Územního plánu Holohlavy za celkovou cenu 163 350,- Kč
9. rozpočtové opatření č.5/2020

pověřuje:
1. starostu obce vypracováním a uzavřením jednotlivých Smluv o poskytnutí investiční
dotace na finanční podíl pořízení územně plánovací dokumentace Změny č. 1 ÚP
Holohlavy ve výši 30 250,- Kč s TROTINA Auto s.r.o., BRUKOV spol. s r.o.
a Statkem Kydlinov s.r.o.
bere na vědomí:
1. sdělení společnosti VAK HK a.s. týkající se proti zátopových opatření v obci Holohlavy

Text usnesení byl schválen 11 hlasy
Holohlavy dne 26.10.2020

Miloš Malínský
starosta obce

Mgr. Josef Hájek
místostarosta

Iveta Hrochová
ověřovatel zápisu
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