Obecní úřad Holenice, IČO 00275727, Holenice 71, 506 01 Jičín,
 481 382 498 604 489 089, č.ú. 10828-581/0100 KB Semily,
e-mail: obec.holenice@seznam.cz, internet: www.Holenice.cz
v Holenicích dne: 30.4.2020
Zápis ze schůze obecního zastupitelstva
č. 3/20, ze dne : 29.4.2020
Přítomno:

7 členů OZ

Program:
1. Zpráva
2. Vodoprávní řízení
3. Stavební řízení
4. Závěrečný účet MR Tábor
5. Sněna, koupě, pronájem pozemků
6. Vyhláška obce 1/20
7. Projekt skladu za budovou OÚ
8. Nákup materiálu
9. Daň z nemovitosti
10. Postoupení smlouvy GDPR
11. MZE Opatření obecné povahy
12. Změna ÚP Rovensko pod Troskami
13. COVID 19
14. Různé
Program přijat 7 mi hlasy
1. Bez připomínek
2. OZ bere na vědomí a nemá námitek k vodoprávním řízením za účelem staveb vrtaných
studní vč. přípojek pro čp. 19u, p.p.č. 186/1 Holenice –paní Jitka Lišková, dále pro čp.
28, p.p.č. 183/1 Holenice, paní Katřina Martinovič, dále pro čp. 16, Milan
Drahoňovský p.p.č 125/3 Holenice, dále pro čp. 35, Josef Jůva p.p.č. 33 Holenice, dále
pro Holenice čp. 6, Drahomíra Beranová p.p. č. 302/4 Holenice.
3. OZ bere na vědomí a nemá připomínek k odstranění stavby čp. 56 Holenice, stavebník
pan Tomáš Beránek. Oz dále bere na vědomí oznámení společnosti Eliprom s.r.o. o
rekonstrukci části sítě na Starých Holenicích u čp. 55 a 6.
4. OZ bere na vědomí závěrečný účet mikroregionu Tábor za rok 2019. MR hospodařil
se schodkem 2.631,61 Kč bankovní zůstatek je 214.172.54 Kč.
5. OZ tímto zveřejňuje záměr směnit část pozemku p.p.č. 5/3 za část p.p.č. 7, vč.
doplatku 20.000,- Kč majiteli p.p.č. 7, paní Květoslavě Kupcové. Oz bere na vědomí
oznámení o podpisu kupní smlouvy s panem Petrem Maškem a Jitkou Liškovou, viz
minulý zápis. OZ 7mi hlasy souhlasí s podpisem kupní smlouvy s paní Věrou
Bakešovou na p.p.č. 192/5 v k.ú. Holenice.
6. OZ 7mi hlasy přijímá OZV č. 1/20 o poplatku za psi.
7. OZ bere na vědomí informaci o stavu projektu výstavby garáže traktoru a skladu za
budovou OÚ. Odhad nákladů na výstavbu by neměl překročit 500.000,- Kč.
8. OZ souhlasí s nákupem materiálu v souvislosti s přicházejícím suchem. Obec zakoupí
motorové čerpadlo vč. příslušenství pro zalévání obecních porostů (alej).
9. Finanční úřad v Turnově informuje občany o výpočtu daně z nemovitosti na r. 2020
viz vyhláška FÚ v příloze, dále informuje o zasílání a splatnosti složenek na daň v r.
2020.

10. OZ 7mi hlasy souhlasí s postoupením smlouvy o provádění agendy GDPR společnosti
Gate 4 IT s.r.o. Osoba pověřence zůstává nezměněná.
11. OTZ bere na vědomí vyhlášku ministerstva zemědělství o způsobu zpracování
kůrovcového dřeva v lesích. Vyhláška MZe je přílohou tohoto zápisu.
12. OZ bere na vědomí oznámení projednání a zveřejnění návrhu Zadání Změny č.1 ÚP
Rovensko pod Troskami. Návrh je přístupný na www.rovensko.cz
13. OZ souhlasí s nákupem 2 ks notebooků a 2 ks tiskáren v celkové hodnotě do 18.000,-,
které byly darovány ZŠ v Rovensku pod Troskami a v Lomnici nad Popelkou
výhradně pro potřebu žáků bez této techniky pro domácí vzdělávání v době pandemie
Covid 19. Nákup byl realizován v průběhu dubna 2020. OZ dále 7mi hlasy souhlasí
s nákupem ochranných pomůcek a zařízení v souvislosti s Covid 19. Nákupy byly
rovněž realizovány v průběhu dubna 2020.
14. OZ jako spolupořadatel tradiční letní taneční zábavy konané na začátku července ruší
pořádání této zábavy. OZ z preventivních důvodu a z důvodu samoobslužného
provozu ponechává do odvolání uzavřenou posilovnu a hernu Ping-pongu v budově
OÚ. OZ 7mi hlasy souhlasí s vybudováním malého dětského hřiště za budovou OÚ.
Náklady by měly být cca 100.000,- Kč

Příští zasedání: 27.5.2020
Zapsala: Marcela Beranová
Ověřili: p. J. Jirásek, M. Fajtová, p. Janoušek, p. Horký, T. Breuer
Pavel Beran – starosta

vyvěšeno dne: 30.4.2020
sejmuto dne: 28.5.2020

