
Z Á P I S

ze zasedání Zastupitelstva m sta Holic, konané v p o n d  l í

14.b ezna 2022 od 18.00 hodin

v klubovnách Kulturního domu m sta Holic

P ítomni: Petr Bajer, Ing. Marek Duba, PhD., Mgr. Ladislav Effenberk, Tomáš Formánek, Karel
Holub, Bc. Lenka Chot novská, Radek Chot novský,
Ing. Miloslav Jirsa, Petr Ka er, Mgr. Miroslava Myslivcová, Antonín Oliva, Mgr. Lukáš

Peška, Mgr. Dana P lpánová, Petr Rychlík, Marcela Rychlíková, MUDr. Petr Skála,
PaedDr. Václav Vojt ch, Ing. Vít zslav Vondrouš ,
Mgr. Ond ej Výborný

Omluveni: Mgr. Jaroslava Jane ková, Mgr. Veronika Marková

Program:

1. Zahájení, schválení programu, ov ení zápisu z minulého zasedání, jmenování

zapisovatele, ov ovatel  a návrhové komise.

1. Zpráva z jednání rady m sta od minulého zasedání ZM.

2. Obecn  závazná vyhláška o no ním klidu pro rok 2022.

3. Záv re ný ú et m sta za rok 2021 a schválení ú etní záv rky za rok 2021.

4. Finan ní dary.

5. Rozd lení finan ní podpory z rozpo tu m sta 2022.

6. Rozpo tová zm na v rozpo tu m sta (velká rozpo tová zm na v etn  vypo ádání výsledku

hospoda ení m sta za rok 2021) + rozpo tová zm na dodate ná z r. 2021.

7. Žádost BVK Holice z.s. – dotace 2021.

8. Generel úprav kulturního domu.

9. Smlouva o spolupráci – dodatek . 1 – rekonstrukce ul. Brat í apk .

10. P evody nemovitého majetku.

11. Obecn  závazná vyhláška o místním poplatku za užívání ve ejného prostranství.

12. Zm ny územního plánu m sta.

13. Volba p ísedících Okresního soudu v Pardubicích.

14. Sportovní hala – informace o jednání s projektantem haly ve Svitávce.

15. Zpráva Finan ního výboru zastupitelstva m sta.

16. Sd lení starosty m sta

17. R zné.

18. Záv r.



BOD 1

Zahájení

Jednání zastupitelstva m sta zahájil starosta Mgr. Ond ej Výborný. Konstatoval, že zasedání bylo
ádn  svoláno a p ítomna je nadpolovi ní v tšina len  zastupitelstva.

Sou asn  s pozvánkou dostali lenové zastupitelstva návrh programu jednání. Navržený program byl
schválen.
Zárove  zastupitelstvo rozhodlo, že rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvláš  a také
usnesení bude schvalováno ke každému bodu programu zvláš  ve ejným hlasováním.
Na návrh ov ovatel , Petra Bajera MUDr. Petra Skály, schválilo zastupitelstvo zápis z jednání
15. prosince 2021

Schválení zapisovatele, ov ovatel  a návrhové komise
Zapisovatelkou z jednání zastupitelstva jmenoval starosta pí.  So a Pa ízková
Jako noví ov ovatelé zápisu byli jmenováni:

Ing. Miloslav Jirsa.
p. Petr Rychlík

Návrhová komise byla schválena ve složení:
p edseda: Mgr. Dana P lpánová
lenové: Mgr. Ladislav Effenberk a PaedDr. Václav Vojt ch

Starosta vyzval leny zastupitelstva, aby p ípadné návrhy na usnesení p edávali návrhové komisi
v pr b hu zasedání, pokud možno písemn .

Zastupitelstvo m sta Holic schválilo usnesení . 539 – všichni p ítomní hlasovali pro.

BOD 2

ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ RADY M STA OD MINULÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA
Kopie písemné zprávy, kterou lenové obdrželi p edem k prostudování, je sou ástí zápisu jako p íloha
. 1.

p. Oliva –
dotázal se na usn. . 5 – umíst ní defibrilátoru, dále na usn. . 13 – kolik bylo podáno stížností
starosta odpov d l, že se jedná o sk í  pro defibrilátor, kdy po jejím otev ení komunikuje se
záchrannou službou

Ing. Frumert –
k usn. .13 sd lil, že bylo podáno celkem 9 stížností s výsledkem ned vodné a dále stížnosti na práci
ú adu týkající se stavební odboru, matriky a sociálního odboru

p. Oliva –
usnesení . 28 – nákup stroj  pro TS Holice a usn. . 30 – dodatek smlouvy
Ing. Vondrouš –
k usn. . 28 - jedná se o nákup multikár s hydraulikou

starosta –
usn. . 30 – týká se navýšení nájmu kavárny o ro ní míru inflace



p. Oliva –
usn. . 40 dotázal se, kde se m že seznámit s návrhem studie dopravního zna ení
reagoval starosta, že nap íklad u n j

Zastupitelstvo m sta Holic schválilo usnesení . 540 – všichni p ítomní hlasovali pro.

BOD 3

OBECN  ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O NO NÍM KLIDU
Kopie písemné zprávy, kterou lenové obdrželi p edem k prostudování, je sou ástí zápisu jako p íloha
. 2.

p. Jirák –
dotázal se, kde m že získat tuto vyhlášku – vyhláška mu byla poté p edána
dále se ptal, jak bude m sto ešit porušování no ního klidu

starosta –
sd lil, že jednal se zástupci chata  a panem Doubravským s tím, že o akcích u rybníka Hluboký
budou všichni v as informováni

p. Jirák –
konstatoval, že již prob hly 3 akce a jedna z nich skon ila ráno v 8:30 hod., policie byla p izvána
celkem 3x,
na facebooku jsou informace o akcích každých 14 dní v ase od 21 do 06 hod.,
rezolutn  je proti po ádání akcí typu technoparty a apeluje na zákaz

Bc. Vitman –
m sto vydává vyhlášku o no ním klidu, kde jsou uvedeny veškeré akce s uvedenými asy zahájení
a ukon ení,
otázka dodržování no ního klidu je pln  v kompetenci policie, která porušování m že podstoupit
k p estupkovému ízení, které bude ešit obec,
policie je povinna konat a událost – porušení no ního klidu zdokumentovat

p. Jirák –
apeluje, aby tato vyhláška nebyla schválena

reagoval starosta –
není problém svolat sch zku se zástupci policie a chata ,
nem l žádné informace o zmi ovaných akcích,
vyhláška eší to, že akce nebudou každý týden a pokud to je jinak, musí to být ešeno policií

p. Jirák –
dle jeho informace od akce Spring bass jam došlo k nár stu kriminality v této lokalit ,
osobn  nebyl p izván k jednání se zástupci chata

p. Formánek –
tato informace o kriminalit  ho p ekvapila, rada dostává kompletní zprávu od policie o kriminalit , kde
nebyl zmi ován žádný nár st, porušování dodržování no ního klidu musí být ešeno s policií

p. Jirák –
zvýšenou kriminalitu má i z vlastní zkušenosti,
zopakoval, že hudba hraje do 6 hodin ráno a v sobotu hrála ješt  déle

starosta –
znova zd raznil, že to jsou v ci, které se musí ešit s policií, kontroverzní akcí je karneval a
technoparty, ostatní by m ly být po ádku,
ke schválení je p edkládáno to, co je obsahem vyhlášky



p. Jirák –
požádal o kontakt na zástupce chata  a znova apeloval na neschválení vyhlášky

p. Formánek –
zmínil, že d íve provád la hygiena m ení hluku

reagoval p. Jirák –
hygiena nesmí na soukromý pozemek, m ení musí být p edem dohodnuto a sjednaný konkrétní
termín i as

p. Oliva –
dotázal se, pro  se vyhláška vztahuje na celé území Holic

Bc. Vitman –
je to vzhledem k otázce p enosu zvuku

Zastupitelstvo m sta Holic schválilo usnesení . 541 – 16 len  hlasovalo pro, 3 proti.

BOD 4

ZÁV RE NÝ Ú ET M STA A SCHVÁLENÍ Ú ETNÍ ZÁV RKY
ZA ROK 2021
Kopie písemné zprávy, kterou lenové obdrželi p edem k prostudování, je sou ástí zápisu jako p íloha
. 3

Ing. Vorlová –
konstatovala, že je p edkládán komplexní dokument o hospoda ení m sta v etn  zprávy auditora;
celkové p íjmy         188 mil. K
celkové výdaje 177 mil. K  a saldo 11 mil. K , oproti upravenému rozpo tu (mínus 60 mil. K ) –
díky nevyužití všech rozpo tovaných výdaj  a vyšších p íjm , než byl p edpoklad

Zastupitelstvo m sta Holic schválilo usnesení . 542 – všichni p ítomní hlasovali pro.
Zastupitelstvo m sta Holic schválilo usnesení . 543 – všichni p ítomní hlasovali pro.

BOD 5

FINAN NÍ DARY
Kopie písemné zprávy, kterou lenové obdrželi p edem k prostudování, je sou ástí zápisu jako p íloha
. 4.

starosta –
okomentoval jednotlivé žádosti o p ísp vek – škola Svítání, festival Zlatá Pecka,
MAS Holicko a Pasí ka – záchranná stanice

Zastupitelstvo m sta Holic schválilo usnesení . 544 – všichni p ítomní hlasovali pro.

BOD 6

ROZD LENÍ FINAN NÍ PODPORY Z ROZPO TU M STA 2022
Kopie písemné zprávy, kterou lenové obdrželi p edem k prostudování, je sou ástí zápisu jako p íloha
. 5.

starosta –
sd lil, že došlo ke zm n  p ílohy . 4 pravidel,
zmínil objem financí v n kterých letech r. 2015: 1 060 tisíc K , r. 2017 a 2019:  1,4 mil. K ,
r. 2020: 1 990 tisíc K  a r. 2021: 2 326 tisíc K  k rozd lení;



p íloha reflektuje podporu d tí a mládeže, ástky jsou kráceny minimáln ;
samoz ejm , že bychom cht li podporovat všechny, ale do rozpo tu m sta zasáhl Covid a nyn jší
situace, stoupají nejen výdaje domácností, ale i m sta,
výše podpory odpovídá r. 2021,
náklady na sportovišt  vzrostly o 730 tisíc K ,
seznámil s návrhem Finan ního výboru zastupitelstva – dorovnat platby nájemného do 100 %
což je ástka 57 200 K a k finan nímu krytí použít - úsporu financí p i pozd  podaných žádostech,
úsporu náklad  dosp lých badmintonového klubu a snížení ástky pro DTJ o 14 tisíc K ;
k návrhu Finan ního výboru doporu il financování z pozd  podaných žádostí a oddílu badmintonu
dosp lých,
u DTJ doporu uje ástku ponechat celou, jelikož platí nájem prostor pro kule ník;
k žádosti o p ísp vek k výro í založení stolního tenisu v Holicích navrhuje ástku max. 5 tisíc K

p. Oliva –
uvedené ástky jsou již tedy dle nyn jšího návrhu

Ing. Vorlová –
odpov d la, že je promítnuto snížení o 10 %, ale není zde nájemné

p. Oliva –
zeptal se na ástku BVK 366 400 K

reagoval p. Welsch, že dle pravidel je ástka 302 tisíc a dle sout ží ástka 366 400 K

Zastupitelstvo m sta Holic schválilo usnesení . 545 – 18 len  hlasovalo pro, 1 se zdržel.

BOD 7

ROZPO TOVÁ ZM NA V ROZPO TU M STA 2022 – VELKÁ ROZPO TOVÁ ZM NA V ETN
VYPO ÁDÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODA ENÍ M STA ZA R. 2021+ROZPO TOVÁ ZM NA
DODATE NÁ Z R. 2021
Kopie písemné zprávy, kterou lenové obdrželi p edem k prostudování, je sou ástí zápisu jako p íloha
. 6.

starosta –
k rozpo tové zm n - u položky 3.54 je navržena ástka 300 tisíc K  (kroužky DDM), novou položkou
bude ástka 120 tisíc K  na hasi ské helmy;
zmínil pozastavení n kterých akcí :
ádek 65 – ponechat ástku pouze 400 tisíc K  na ve ejné osv tlení
ádek 75 participativní rozpo et 450 tisíc
ádek 125 lávka za Tekou 3 500 tisíc K
ádek 127 mlatová cesta +osv tlení v m stském parku a ádek 131 obnova techniky TS Holice

800 tisíc K

p. Oliva –
dotázal se na kaple a kapli ky
starosta odpov d l, že jsou kaple v majetku m sta
doplnila Ing. Vorlová, že se jedná o dofinancování oprav z minulého roku

p. Bajer –
zeptal se na modernizaci ul. Brat í apk
reagoval starosta, že tato otázka se týká bodu 10/ programu

Zastupitelstvo m sta Holic schválilo usnesení . 546 – všichni p ítomní hlasovali pro.
Zastupitelstvo m sta Holic schválilo usnesení . 547 – všichni p ítomní hlasovali pro.



BOD 8

ŽÁDOST BVK HOLICE HOLICE – DOTACE 2021
Kopie písemné zprávy, kterou lenové obdrželi p edem k prostudování, je sou ástí zápisu jako p íloha
. 7.

starosta –
vzhledem k tomu, že oddíl postoupil do extraligy U19 doporu il nevracet požadovanou ástku 11 tisíc
K v plné výši

Zastupitelstvo m sta Holic schválilo usnesení . 548 – 17 len  hlasovalo pro, 2 se zdrželi.

BOD 9

GENEREL OPRAV ÚPRAV KULTURNÍHO DOMU
Kopie písemné zprávy, kterou lenové obdrželi p edem k prostudování, je sou ástí zápisu jako p íloha
. 8

starosta –
okomentoval situaci s tím, že autorská práva stavby a finan ní vyrovnání pro vnuka architekta Imricha,
byly konzultovány s právníkem a vzhledem ke skute nosti, že rekonstrukce nebude nijak zasahovat
do stavby, nedojde ke snížení hodnoty autorského díla a není t eba uzavírat licen ní smlouvu
autorských práv, nyní se schvaluje vypsání výb rové ízení a projektovou dokumentaci

Zastupitelstvo m sta Holic schválilo usnesení . 549 – 15 len  hlasovalo pro, 4 se zdrželi.

BOD10

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI – DODATEK . 1 – REKONSTRUKCE UL. BRAT Í APK
Kopie písemné zprávy, kterou lenové obdrželi p edem k prostudování, je sou ástí zápisu jako p íloha
. 9

starosta –
z d vodu velkého nár stu cen VaK  Pardubice nemá momentáln  dostatek financí k zahájení
realizace rekonstrukce, která je pln  v režii VaKu bez vazby na dotace, dochází tak k posunu – bude
se pokra ovat na podzim a akce bude vysout žena s po átkem zahájení realizace na ja e p íštího
roku

p. Bajer – konstatoval, že je pot eba dosáhnout alespo áste né opravy ul. Brat í apk
reagoval starosta, že provozní úpravy ze strany Správa a údržby silnic budou realizovány
doplnil p. Welsch, že tak neza nou ani související akce jako je snášení kabel  do zem  v ul.
Mládežnická

starosta sd lil, že se jedná o otázku firmy EZ
p. Formánek –
doplnil o informaci, že na to mají 2 roky

BOD 11

P EVODY NEMOVIÉHO MAJETKU
Kopie písemné zprávy, kterou lenové obdrželi p edem k prostudování, je sou ástí zápisu jako p íloha
. 10

starosta –
pokud nikdo nemá p ipomínky k t mto 7 p edloženým bod m p evod  a vzhledem k délce usnesení,
požádal p ítomné o schválení všech usnesení najednou



1. BEZÚPLATNÝ P EVOD NEMOVITOSTI

P evodce: eská republika – Správa železnic, státní organizace, Dlážd ná 1003/7, 110 00 Praha 1

P edm t p evodu: pozemek p. . 2428/16, vým ra 442 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul.
Puškinova, k. ú. Holice v echách, zapsaný na LV 57 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální
území Holice v echách, vedený Katastrálním ú adem pro Pardubický kraj, Katastrální pracovišt
Pardubice

M sto Holice v sou asné dob  p ipravuje podklady pro investi ní akci „Rekonstrukce ulice Puškinova“,
kde p edm tný pozemek bude dot en stavbou. Odbor správy majetku a výstavby m sta oslovil Správu
železnic o možnosti bezplatného p evodu p edm tného pozemku.

Zastupitelstvo m sta Holic schválilo usnesení . 550 – všichni p ítomní hlasovali pro.

2. BEZÚPLATNÝ P EVOD NEMOVITOSTI

Žadatel: Kodymova 2538/10, 158 00 Praha 5

P edm t prodeje: pozemek p. . 2405/2, vým ra 211 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul.
Mládežnická, k. ú. Holice v echách, zapsaný na LV 527 katastru nemovitostí pro obec Holice,
katastrální území Holice v echách, vedený Katastrálním ú adem pro Pardubický kraj, Katastrální
pracovišt  Pardubice

Odbor správy majetku a výstavby m sta oslovil v rámci výkupu pozemk  pod komunikací paní
Greplovou, která je vlastníkem p edm tného pozemku pod místní komunikací/chodníkem, za
jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- K /m2 dle znaleckého posudku . 3561/2021 ze dne
20.5.2021.

Zastupitelstvo m sta Holic schválilo usnesení . 551 – všichni p ítomní hlasovali pro.

3. Z ÍZENÍ SLUŽEBNOSTI (plynovodní p ípojka)

Žadatel: Projekce Vrbický s.r.o., nám. T. G. Masaryka 24, 534 01 Holice v zastoupení za investora
534 01 Holice

Dot ená nemovitost: pozemek p. . 2425/1, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Dukelská, k. ú.
Holice v echách, zapsaný na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území
Holice v echách, vedený Katastrálním ú adem pro Pardubický kraj, Katastrální pracovišt  Pardubice

Název stavby: Zm na ú elu užívání se stavebními úpravami z dopl kové stavby bytového domu . p.
375, Holice na samostatný rodinný d m
Výše uvedený žadatel zastupuje stavebníka, který je investorem výstavby STL plynovodní p ípojky
k . p. 375, ul. Dukelská.
Povinnost vzniku v cného b emene pro plynárenská za ízení, ší i ochranného pásma a ostatní
podmínky stanovuje zákon . 458/2000 Sb.



Veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy o z ízení v cného b emene nese budoucí
oprávn ný z v cného b emene, a to  534 01
Holice.
Jednorázová náhrada bude stanovena na základ  znaleckého posudku.

Zastupitelstvo m sta Holic schválilo usnesení . 552 – všichni p ítomní hlasovali pro.

4. Z ÍZENÍ SLUŽEBNOSTI (plynovodní p ípojka)

Žadatel: GasNet s. r. o., I O: 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem zastoupena
spole ností GasNet Služby s. r. o., I O: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

Dot ená nemovitost: pozemek p. . 2416/20, ostatní plocha – silnice, ul. Pod Parkem, k. ú. Holice
v echách, zapsaný na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice
v echách, vedený Katastrálním ú adem pro Pardubický kraj, Katastrální pracovišt  Pardubice

Název stavby: Bytové domy Pod Parkem, Holice
Výše uvedený žadatel zastupuje stavebníka Bytové družstvo POD PARKEM, družstvo, I O:
08334625, sídlo: Klíny 2035/85, Židenice, 615 00 Brno, který je investorem výstavby STL plynovodní
p ípojky k . p. 375, ul. Dukelská.
Povinnost vzniku v cného b emene pro plynárenská za ízení, ší i ochranného pásma a ostatní
podmínky stanovuje zákon . 458/2000 Sb.
Náklady spojené se z ízení v cného b emene ponese budoucí oprávn ný.
Úplata za z ízení v cného b emene je stanovena ve výši 3.908 K  s DPH.

Zastupitelstvo m sta Holic schválilo usnesení . 553 – všichni p ítomní hlasovali pro.

5. Z ÍZENÍ SLUŽEBNOSTI (SBVB – Nádražní p. . 209)

Investor: EZ Distribuce, a. s., I : 24729035, Teplická 874/8, 405 02 D ín IV-Podmokly
zastoupena spole ností Energomontáže Votroubek s. r. o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad
Kn žnou

Dot ená nemovitost: pozemek p. . 2426, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Nádražní, k. ú.
Holice v echách, zapsaný na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území
Holice v echách, vedený Katastrálním ú adem pro Pardubický kraj, Katastrální pracovišt  Pardubice

EZ Distribuce, a.s., je budoucím provozovatelem distribu ní soustavy, v tomto p ípad  stavby
“Holice, Nádražní p. . 209 - knn“.
Podle energetického zákona . 458/2000 Sb. je povinna uzav ít s vlastníkem pozemku dot eného
stavbou kabelového vedení smlouvu o z ízení v cného b emene. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o z ízení v cného b emene nese budoucí oprávn ný z v cného b emene, a to

EZ Distribuce, a.s. D ín.
P edpokládaný rozsah omezení Dot ené nemovitosti iní 90 m.

Jednorázová náhrada je stanovena ve výši 4.100,- K  + DPH.

Zastupitelstvo m sta Holic schválilo usnesení . 554 – všichni p ítomní hlasovali pro.



6.Z ÍZENÍ SLUŽEBNOSTI (SBVB – Nádražní/Puškinova)

Investor: CETIN a. s., I O: 04084063, eskomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9,
zastoupena spole ností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., I O: 25740253, U Záb hlického zámku
233/15, 106 00 Praha 10 - na základ  plné moci

Dot ené nemovitosti: pozemky p. . 1228/1, p. . 2422/23, p. . 2422/24, p. . 2432/1 vše ostatní
plocha – ostatní komunikace, ul. Nádražní, p. . 1624/1, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul.
Revolu ní, p. . 2428/10, p. . 2428/15 vše ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Puškinova, k. ú.
Holice v echách, zapsané na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území
Holice v echách, vedené Katastrálním ú adem pro Pardubický kraj, Katastrální pracovišt  Pardubice

CETIN je podnikatelem ve smyslu p íslušných ustanovení zákona . 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  a zajiš uje
sít  elektronických komunikací.
CETIN je investorem stavby pod ozna ením „11010-101134 - RVDSL1715_C_E_HLCE47-
HLCE1HR_OK“ v jejímž rámci má zájem na dot ených pozemcích umístit podzemní komunika ní
vedení ve ejné komunika ní sít . Podzemním komunika ním vedením se rozumí trubky HDPE (D 40
mm), do nich zafouknuté mikrotrubi ky, optické kabely a další plastová infrastruktura, kabelová
komora a rozvad ová sk í .
Podle energetického zákona . 458/2000 Sb. je povinna uzav ít s vlastníkem pozemku dot eného
stavbou kabelového vedení smlouvu o z ízení v cného b emene. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o z ízení v cného b emene nese budoucí oprávn ný z v cného b emene, a to
CETIN a. s.

Zastupitelstvo m sta Holic schválilo usnesení . 555 – všichni p ítomní hlasovali pro.

7.Z ÍZENÍ SLUŽEBNOSTI (SBVB – Josefská)

Investor: CETIN a.s., I O: 04084063, eskomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9,
zastoupena spole ností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., I O: 25740253, U Záb hlického zámku
233/15, 106 00 Praha 10 - na základ  plné moci Ing. Lenkou Bláhovou

Dot ená nemovitost: pozemek p. . 2432/1, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Josefská, k. ú.
Holice v echách, zapsaný na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území
Holice v echách, vedený Katastrálním ú adem pro Pardubický kraj, Katastrální pracovišt  Pardubice

CETIN je podnikatelem ve smyslu p íslušných ustanovení zákona . 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  a zajiš uje
sít  elektronických komunikací.
CETIN je investorem stavby pod ozna ením „11010-100903 - RVDSL1715_C_E_HLCE51-
HLCE1HR_OK“ v jejímž rámci má zájem na dot ených pozemcích umístit podzemní komunika ní
vedení ve ejné komunika ní sít . Podzemním komunika ním vedením se rozumí trubky HDPE (D 40
mm), do nich zafouknuté mikrotrubi ky, optické kabely a další plastová infrastruktura, kabelová
komora a rozvad ová sk í .
Podle energetického zákona . 458/2000 Sb. je povinna uzav ít s vlastníkem pozemku dot eného
stavbou kabelového vedení smlouvu o z ízení v cného b emene. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o z ízení v cného b emene nese budoucí oprávn ný z v cného b emene, a to
CETIN a. s.



Jednorázová náhrada bude stanovena na základ  znaleckého posudku, který nechá vyhotovit CETIN
a ponese náklady na jeho vyhotovení.

Zastupitelstvo m sta Holic schválilo usnesení . 556 – všichni p ítomní hlasovali pro.

BOD 12

OBECN  ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VE EJNÉHO
PROSTRANSTVÍ
Kopie písemné zprávy, kterou lenové obdrželi p edem k prostudování, je sou ástí zápisu jako p íloha
. 11

starosta –
materiál byl ješt  dopln n o grafiku, jedním z požadavk  Ministerstva vnitra bylo dopln ní, kde se
zmi ované prostory v místních ástech nacházejí, výjimky z placení jsou uvedeny v osvobozeních od
poplatku

Zastupitelstvo m sta Holic schválilo usnesení . 558 – všichni p ítomní hlasovali pro.

BOD 13

ZM NY ÚZEMNÍHO PLÁNU
Kopie písemné zprávy, kterou lenové obdrželi p edem k prostudování, je sou ástí zápisu jako p íloha
. 12

Žádost M sta Holic, Holubova 1, 534 01 Holice (lokalita u h bitova).

Jedná se o pozemky p. . 9038, 9040 a ást pozemku p. . 9041 v k.ú. Holice v echách (lokalita
u h bitova, vedle parkovišt ).
Sou asné využití pozemk :
Pozemek parc. . 9040 spadá dle platného územního plánu áste n  do plochy dopravní
infrastruktury – silni ní – DS a áste n  do plochy ve ejné zelen – ZV.
Pozemek parc. . 9038 spadá dle platného územního plánu do plochy ve ejné zelen – ZV.
Pozemek parc. . 9041 spadá dle platného územního plánu do plochy smíšené nezastav ného území
p írodn – zem d lsko – rekrea ní nepobytové - NSpzr.
Vým ra všech pozemk  je cca 20000 m2. Požadovaná ást poskytnutého pozemku parc. . 9041 byla
up esn na p edb žným návrhem na d lení pozemk  a jedná se o vým ru cca 5500 m2.
Požadavek zm ny je využití na plochu ob anského vybavení na ve ejn  prosp šnou stavbu pro
sociální služby.
Požadavek zm ny využití na plochu ob anského vybavení pro stavbu komunitního centra. V první
etap  odleh ovací pobytové služby, ve druhé etap  ambulantní odleh ovací služby a ve t etí etap
vybudování zázemí mobilního hospice.

starosta –
zám rem je u h bitova vybudovat centrum sociálních služeb, po schválení zm ny územního plánu
dojde k p evodu konkrétních pozemk

p. Rychlík –
sd lil, že pozemek byl v minulosti v nován m stu ur ený na p ístavbu h bitova,
zeptal se, zda je jiný pozemek v nabídce
starosta –
sd lil, že v úvahu p ichází vybudování ob adní sín  h bitova



p. Rychlík –
asi p ed 20 lety byl proveden hydrogeologický pr zkum s tím, že je málo míst k poh bívání,
zmínil nár st provozních náklad krematorií

starosta –
dle jeho informace v r. 2021 bylo v soupise asi 50 hrobových míst

p. Formánek –
pokud je situace na h bitov  taková jaké je, bude z ejm  stejná i na okolních pozemcích

p. Rychlík –
zmínil n které náležitosti nutné k výstavb  nových hrobových míst – op rné zdi, navážení propustné
vrstvy cca 1,5 metru vysoké

Zastupitelstvo m sta Holic schválilo usnesení . 557 – 13 len  hlasovalo pro, 3 proti a 3 se
zdrželi.

Žádost  533 52 Srch a
255/91a, 500 09 Hradec Králové.

Jedná se o pozemek p. . 4950 v k.ú. Holice v echách (lokalita Podhráz).

Sou asné využití pozemk  :
Pozemek p. . 4950 spadá dle platného územního plánu áste n  do plochy zem d lské – NZ (asi
2/3) a áste n  (asi z 1/3) do plochy bydlení v rodinných domech – venkovské - BV.
Vým ra pozemku je 928 m2.
Požadavek zm ny je využití celého pozemku na plochu bydlení v rodinných domech -
venkovského – BV.
Požadavek zm ny využití na plochu bydlení pro výstavbu jednoho rodinného dom .

Zastupitelstvo m sta Holic schválilo usnesení . 559 – všichni p ítomní hlasovali pro.

BOD 14

VOLBA P ÍSEDÍCÍCH OKRESNÍHO SOUDU PARDUBICE
Kopie písemné zprávy, kterou lenové obdrželi p edem k prostudování, je sou ástí zápisu jako p íloha
. 13

starosta – u 2 osob se jedná o volbu p ísedících na další volební období a 1 jedna osoba je nov
volena, týká se let 2022-2026

Zastupitelstvo m sta Holic schválilo usnesení . 561 – všichni p ítomní hlasovali pro.

BOD 15

SPORTOVNÍ HALA – JEDNÁNÍ S PROJEKTANTEM HALY VE SVITÁVCE
Kopie písemné zprávy, kterou lenové obdrželi p edem k prostudování, je sou ástí zápisu jako p íloha
. 14

starosta –
na základ  jednání s projektantem haly ve Svitávce bylo konstatováno, že hala u nás se musí
projektovat od za átku – jiné výpo ty statiky, jiné podloží a umíst ní nové haly,



cena projektu se pohybuje v ástce 1-1,5 mil. K ;
v roce 2021 stála totožná hala 65 mil. K

Zastupitelstvo m sta Holic schválilo usnesení . 560 – všichni p ítomní hlasovali pro.

BOD 16

ZPRÁVA FINAN NÍHO VÝBORU
Kopie písemné zprávy, kterou lenové obdrželi p edem k prostudování, je sou ástí zápisu jako p íloha
.15

p. Bajer –
konstatoval, že finan ní výbor všechny body doporu il ke schválení, k pronájmu cizích sportoviš
navrhl finan ní podporu v plné výši s p edložením návrhu finan ního krytí

Zastupitelstvo m sta Holic schválilo usnesení . 562 – všichni p ítomní hlasovali pro.

BOD 17

SD LENÍ STAROSTY - bez bod  ve sd lení

BOD 18

R ZNÉ

starosta –
navrhl zrušení usnesení . 275 ze dne 7.9.2020 – poskytnutí prostor bývalé záchranky pro charitu,
vzhledem k zám ru vybudování centra sociálních služeb není již aktuální

Zastupitelstvo m sta Holic schválilo usnesení . 563 – všichni p ítomní hlasovali pro.

starosta –
okomentoval pomoc Ukrajin  a sbírku m sta, Pardubický kraj již poslal tisíc palet humanitární pomoci,
další materiál je ur en pro uprchlíky, kte í p ijdou k nám,
ve spolupráci s erveným k ížem byla poskytnuta pomoc do m sta Lvova,
z ízeny byly adapta ní skupiny pro d ti, momentáln  je na území m sta 160 obyvatel Ukrajiny z toho
53 d tí,
zajišt no bylo prozatím ubytování v kulturním dom , volný je krizový byt m sta, p ipravuje se bydlení
na fa e,
na stránkách m sta je orienta ní plánek m sta s d ležitými místy pro p íchozí Ukrajince
p. Vohralík ml. –
konstatoval, že jim bylo odmítnuto další zap j ení za ízení ZUŠ Karla Malicha k po izování záznamu
zastupitelstva z d vodu politického tlaku na editele školy – domnívá se, že to rozhodn  nepat í do
dnešní spole nosti

Mgr. Peška –
informoval p ítomné o záv re né prezentaci projektu „P íb hy našich soused “ za podpory m sta,
projekt byl p lro ní – Gymnázium se umístilo na 2. míst  a ZŠ Holubova na 3. míst
v rámci vyhodnocení,
pod koval za podporu m sta

p. Oliva – zeptal se na rekonstrukci p ízemí p. 10 - novou chirurgii



starosta –
projekt by m l být zpracován v 1. pololetí letošního roku, po konzultaci s léka i bude rozhodnuto o
konkrétní pot eb  prostor pro ordinaci chirurgie

p. Oliva –
zeptal se na cestu k vlakovému nádraží
reagoval starosta, že prozatím neobdržel žádné rozhodnutí

p. Oliva –
vznesl dotaz na p ípadnou kontrolu nákupu materiál  klub  z dotací ze strany kontrolního výboru

starosta –
sd lil, že výbor m že nahlédnout a provést dokladovou ne fyzickou kontrolu

Ing. Vondrouš –
domnívá se, že dotaci na konkrétní v ci lze vid t a prokázat tak ú el využití podpory v zájmu klubu

starosta – konstatoval, že opravdu kontrolu provést nelze, ale kontrolní výbor m že požádat klub o
souhlas a na základ  ud lení souhlasu kontrolu provést

Mgr. Vohralík –
uvedl p íklad z gymnázia, kdy udržitelné projekty jsou kontrolovány po celou dobu v etn  fotografické
dokumentace

p. Welsch –
sd lil, že m sto není z izovatelem klub , nevidí problém s otev eností klub  ke kontrolám
doplnil starosta, že ale nejsou právn  vymahatelné

BOD 19

ZÁV R

Vzhledem k tomu, že byl schválený program jednání vy erpán a nebyly další dotazy ani p ipomínky,
pod koval starosta všem p ítomným za ú ast a zasedání zastupitelstva ve
20, 05 hodin ukon il.

V Holicích 14. b ezna 2022

Zapsala: So a Pa ízková



USNESENÍ ZASTUPITELSTVA M STA HOLIC
ZE DNE 14. b ezna 2022

U s n e s e n í . 539
Zastupitelstvo m sta Holic:

a) bere na v domí, že zapisovatelkou jednání byla ur ena So a Pa ízková a ov ovateli zápisu
Ing Miroslav Jirsa a Petr Rychlík

b) schvaluje komisi pro úpravu návrhu usnesení ve složení: p edseda: Mgr. Dana P lpánová,
Mgr. Ladislav Effenberk, PaedDr. Václav Vojt ch

c) schvaluje navržený program jednání.

U s n e s e n í . 540
Zastupitelstvo m sta Holic schvaluje postup Rady m sta Holic dle usnesení ze sch zí rady m sta od
zasedání Zastupitelstva m sta Holic 8. 11. 2021.

U s n e s e n í . 541
Zastupitelstvo m sta Holic vydává obecn  závaznou vyhlášku m sta Holic o no ním klidu.

U s n e s e n í . 542
Zastupitelstvo m sta Holic:
a) schvaluje celoro ní hospoda ení m sta za rok 2021 bez výhrad;
b) schvaluje Záv re ný ú et m sta Holic za rok 2021.

U s n e s e n í . 543
Zastupitelstvo m sta Holic:

1. projednalo ú etní záv rku m sta za rok 2021 a na základ  p edložených podklad
nevznáší požadavky na dopl ující informace nebo opravy nesprávností, které by byly
v rozporu s v rným a poctivým obrazem ú etní jednotky;
2. schvaluje
a) ú etní záv rku m sta Holic za rok 2021;
b) zn ní „Protokolu o schválení ú etní záv rky m sta“ za rok 2021.

U s n e s e n í . 544
Zastupitelstvo m sta Holic:
a) schvaluje finan ní dar ve výši 40 tisíc K ímskokatolické farnosti Holice – sbírkový ú et na po ízení
zvon ;

b) schvaluje finan ní dar ve výši 50 tisíc K  spole nosti Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ,
o.p.s. na vybavení u eben, tréninkových byt , místností pro terapie, t locvi ny, kancelá e v nov
zrekonstruované základní škole v ulici Klášterní . p. 52;

c) schvaluje finan ní dar ve výši 109 tisíc K spolku Zlatá Pecka, z.s. – zajišt ní koncertu dne 28. 08.
2022 v hudebním sále ZUŠ Karla Malicha v Holicích (Trio Euterpé, Daniel Matoušek a Ludmila
Pergelová);

d) schvaluje finan ní dar ve výši 15 tisíc K  spolku eský svaz ochránc  p írody – Záchranná stanice
a ekocentrum “Pasí ka" Bor u Skut e 47.
.



U s n e s e n í . 545
Zastupitelstvo m sta Holic:
a) schvaluje P ílohu . 4 Pravidel pro p id lování finan ní podpory z rozpo tu m sta
b) schvaluje snížení finan ní dotace o 10% z navržené ástky žadatel m, kte í podali Žádost
o finan ní dotace z rozpo tu m sta Holic na rok 2022 po termínu podání, tedy po 31. 01. 2022.
c) schvaluje rozd lení finan ní podpory z rozpo tu m sta Holic na rok 2022 ve výši
2 453 000 K takto:

Badmintonový klub Holice, z.s. - 218 800,00 K
Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s. - 264 800,00 K
B háme v Holicích a okolí z.s. - 4 500,00 K
Bike Freaks Holice, z.s. - 249 200,00 K

eský kynologický svaz ZKO Holice v echách - 321 - 5 000,00 K
eský svaz chovatel , z.s., Základní organizace Holice - 10 000,00 K

DC Holice, z. s. - 28 000,00 K
D lnická t lovýchovná jednota Holice z. s. - 25 000,00 K
Domov u fontány - 4 500,00 K
Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 - 10 900,00 K
Horolezecký a turistický klub Holice z.s. - 2 900,00 K
IBK Holice z.s. - 244 100,00 K
Junák - eský skaut, st edisko Holice, z.s. - 31 500,00 K
Klub eských turist , odbor Holice - 2 200,00 K
Klub vozítek s pedály Pardubický kraj z.s. - 24 000,00 K
KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s. - 4 000,00 K
Kultura pro m sto, z.s. - 80 000,00 K
Lesní mate ská škola Hlubá ek - 5 000,00 K
Lukáš Forejtek - fyzická osoba - 4 000,00 K
MICHAEL 118, z.s. - 20 000,00 K
Motocrossclassic team Holice z.s. - 16 800,00 K
Myslivecký spolek Holice - 18 000,00 K
Ob anské sdružení CYKLO PROFI Holice - 19 800,00 K
Ob anské sdružení Tancklub Holice - 40 000,00 K
Oblastní charita Pardubice - 35 000,00 K
OLD BIKERS KLUB z.s. - 4 800,00 K
Pé e o duševní zdraví, z.s. - 12 000,00 K
Radioklub OK1KHL Holice, z.s. - 20 700,00 K
Rodinné Integra ní Centrum z. s. - 7 000,00 K
Rytmus Východní echy, o.p.s. - 5 000,00 K

ímskokatolická farnost Holice - 55 000,00 K
SK Holice, zapsaný spolek - 374 700,00 K
Tane ní klub APEL Holice, z.s. - 25 000,00 K
T locvi ná jednota Sokol Holice - 188 300,00 K
Tenisový klub Holice z.s. - 176 000,00 K
TJ JISKRA HOLICE, z. s. – 195 500,00 K
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, z.p.s. - 3 000,00 K
Základní organizace eského zahrádká ského svazu Holice - 18 000,00 K
Andrea Špa ková – PRODUCT – SPACEK – 0 K
Famosea Holice z.s. – 0 K
„Pohybové studio Energy o.s.” – 0 K

d)Schvaluje 4. rozpo tovou zm nu v rozpo tu m sta na rok 2022 v etn  navržených zm n za
p edpokladu, že bude schválena rozpo tová zm na . 3.

e)Schvaluje vyplacení poskytnutých dotací v jedné splátce a to do 30 dn  od doru ení smlouvy
podepsané ob ma zú astn nými stranami zp t do sídla m sta Holic.

f)Schvaluje vzor Ve ejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo tových prost edk  M sta Holic
pro rok 2022 (obecná ást a sociální oblast).

g)Schvaluje vzor Ve ejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo tových prost edk  M sta Holic
pro rok 2022.(oblast sport).



h)Schvaluje odboru finan nímu a školství doplnit do ve ejnoprávních smluv p íjemce dotace, p edm t
smlouvy a výše poskytované dotace dle návrhu.

i)Schvaluje vyhrazenou pravomoc prodloužit termín vyú tování dotace, na základ  žádosti, nejpozd ji
však do 15. 01. 2023.

U s n e s e n í . 546
Zastupitelstvo m sta Holic schvaluje:

a) 3. rozpo tovou zm nu v rozpo tu m sta na rok 2022 v etn  navržených zm n;
b)pozastavení níže uvedených akcí v rozpo tu m sta Holic na rok 2022. Finan ní prost edky
na pozastavené akce mohou být uvoln ny na základ  usnesení Rady m sta Holic s ohledem
na finan ní situaci m sta.

Pozastavené akce:
Místní hospodá ství - TS Holice - P ísp vek dle pokyn  z izovatele(ve ejné
osv tlení) 400 000,00 K
Místní hospodá ství - Participativní rozpo et 450 000,00 K
KR - Lávka za Tekou – realizace 3 500 000,00 K
KR - M stský park - mlatová cesta + ve ejné osv tlení 450 000,00 K
KR - TS Holice - Obnova techniky 800 000,00 K

c) rozší it použití finan ních prost edk  u položky Opat ení na ešení situace koronaviru
COVID-19 v rozpo tu m sta na rok 2022 na výdaje spojené s mimo ádnou situací na pomoc
Ukrajinc m v Holicích a blízkém okolí postihnutých vále ným stavem.

U s n e s e n í . 547
Zastupitelstvo m sta Holic bere na v domí informaci o 23. rozpo tové zm n  z rozpo tu m sta Holic
na rok 2021.

U s n e s e n í . 548
Zastupitelstvo m sta Holic vzhledem k postupu týmu do Extraligy junior  U19 schvaluje
Basketbalovému všesportovnímu klubu Holice, z.s. výjimku p i vyú tování dotace
u ve ejnoprávní smlouvy MUHO-SML/055/2021 za rok 2021 a ástku 11 000 K nepožaduje vrátit
zp t na ú et poskytovatele, tedy na ú et M sta Holic.

U s n e s e n í . 549
Zastupitelstvo m sta Holic schvaluje zahájení výb rového ízení na po ízení projektové dokumentace
úprav Kulturního domu v Holicích.

U s n e s e n í . 550
Zastupitelstvo m sta Holic schvaluje podpis prohlášení a souhlasu s technickými podmínkami pro
bezúplatný p evod pozemku p. . 2428/16, vým ra 442 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace,
ul. Puškinova, k. ú. Holice v echách, zapsaném na LV 57 katastru nemovitostí pro obec Holice,
katastrální území Holice v echách, vedeném Katastrálním ú adem pro Pardubický kraj, Katastrální
pracovišt  Pardubice od eské republiky – Správy železnic, státní organizace, Dlážd ná 1003/7,
110 00 Praha 1.

U s n e s e n í . 551
Zastupitelstvo m sta Holic schvaluje odkup pozemku p. . 2405/2, vým ra 211 m2, ostatní plocha –
ostatní komunikace, ul. Mládežnická, k. ú. Holice v echách, zapsaném na LV 527 katastru
nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v echách, vedeném Katastrálním ú adem pro
Pardubický kraj, Katastrální pracovišt  Pardubice, pod místní komunikací/chodníkem za kupní cenu
250 K /m2 z majetku paní



U s n e s e n í . 552
Zastupitelstvo m sta Holic schvaluje „Dohodu o souhlasu s umíst ním a provedením stavby
plynovodní p ípojky“ na pozemku p. . 2425/1, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Dukelská, k. ú.
Holice v echách, zapsaném na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území
Holice v echách, vedeném Katastrálním ú adem pro Pardubický kraj, Katastrální pracovišt
Pardubice, název stavby „Zm na ú elu užívání se stavebními úpravami z dopl kové stavby bytového
domu . p. 375, Holice na samostatný rodinný d m“, která bude p edcházet smlouv  o z ízení
v cného b emene – služebnosti, pro  534
01 Holice.

U s n e s e n í . 553
Zastupitelstvo m sta Holic schvaluje z ízení v cného b emene – služebnosti a podpis smlouvy za
ú elem vybudování nové STL plynovodní p ípojky k . p. 375, ul. Dukelská na pozemku p. . 2416/20,
ostatní plocha – silnice, ul. Pod Parkem, k. ú. Holice v echách, zapsaném na LV 10005 katastru
nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v echách, vedeném Katastrálním ú adem pro
Pardubický kraj, Katastrální pracovišt  Pardubice, název stavby: “ Bytové domy Pod Parkem, Holice“
pro GasNet s.r.o., Ústí nad Labem za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 3.908 K
v etn DPH.

U s n e s e n í . 554
Zastupitelstvo m sta Holic schvaluje z ízení v cného b emene – služebnosti a podpis smlouvy za
ú elem umíst ní nového kabelového vedení nízkého nap tí na pozemku p. . 2426, ostatní plocha –
ostatní komunikace, ul. Nádražní, k. ú. Holice v echách, zapsaném na LV 10005 katastru
nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v echách, vedeném Katastrálním ú adem pro
Pardubický kraj, Katastrální pracovišt  Pardubice, název stavby: “ Holice, Nádražní p. . 209 - knn“
pro EZ Distribuce, a.s., D ín, za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 4.100 K  + DPH.

U s n e s e n í . 555
Zastupitelstvo m sta Holic schvaluje z ízení v cného b emene – služebnosti a podpis smlouvy za
ú elem umíst ní nového kabelového vedení nízkého nap tí na pozemcích p. . 1228/1, p. . 2422/23,
p. . 2422/24, p. . 2432/1 vše ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Nádražní, p. . 1624/1, ostatní
plocha – ostatní komunikace, ul. Revolu ní, p. . 2428/10, p. . 2428/15 vše ostatní plocha – ostatní
komunikace, ul. Puškinova, k. ú. Holice v echách, zapsaných na LV 10005 katastru nemovitostí pro
obec Holice, katastrální území Holice v echách, vedených Katastrálním ú adem pro Pardubický kraj,
Katastrální pracovišt  Pardubice, název stavby: “11010-101134 - RVDSL1715_C_E_HLCE47-
HLCE1HR_OK“ pro CETIN a. s., Praha za úplatu formou jednorázové náhrady, stanovenou na
základ  znaleckého posudku.

U s n e s e n í . 556
Zastupitelstvo m sta Holic schvaluje z ízení v cného b emene – služebnosti a podpis smlouvy za
ú elem umíst ní nového kabelového vedení nízkého nap tí na pozemku p. . 2432/1, ostatní plocha –
ostatní komunikace, ul. Josefská, k. ú. Holice v echách, zapsaném na LV 10005 katastru nemovitostí
pro obec Holice, katastrální území Holice v echách, vedeném Katastrálním ú adem pro Pardubický
kraj, Katastrální pracovišt  Pardubice, název stavby: „11010-100903 - RVDSL1715_C_E_HLCE51-
HLCE1HR_OK“ pro CETIN a. s., Praha za úplatu formou jednorázové náhrady, stanovenou na
základ  znaleckého posudku.

U s n e s e n í . 557
Zastupitelstvo m sta Holic schvaluje po ízení zm ny ÚP Holice na žádost M sta Holice, Holubova 1,
534 01 Holice na pozemcích p. . 9040, 9038 a ásti pozemku p. . 9041 v k.ú. Holice v echách.
.



U s n e s e n í . 558
Zastupitelstvo m sta Holic vydává obecn  závaznou vyhlášku m sta Holic o místním poplatku za
užívání ve ejného prostranství.

U s n e s e n í . 559
Zastupitelstvo m sta Holic schvaluje po ízení zm ny ÚP Holice na žádost

 533 52 Srch a Moniky Smolové bytem Lhotecká 255/91a, 500 09 Hradec Králové na
celém pozemku p. . 4950 v k.ú. Holice v echách a jeho za azení do plochy bydlení v rodinných
domech - venkovské.

U s n e s e n í . 560
Zastupitelstvo m sta Holic bere na v domí zprávu z jednání s projektantem haly ve Svitávce.

U s n e s e n í . 561
Zastupitelstvo m sta Holic volí jako p ísedící Okresního soudu v Pardubicích pro období 2022
až 2026:
a) Marii Lohniskou, Nádražní 248, Holice,
b) Jaroslava íhu, Staroholická 279, Holice;
c) Marii Vincencovou, Pardubická 157, Holice.

U s n e s e n í . 562
Zastupitelstvo m sta Holic bere na v domí Zápis Finan ního výboru zastupitelstva m sta Holic.

U s n e s e n í . 563
Zastupitelstvo m sta Holic ruší své usnesení . 275 ze dne 7. 9. 2020.

Zápis ov ili: ………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Starosta : Místostarosta:
Mgr. Ond ej Výborný Petr Ka er

………………………………………………………………..



Z Á P I S
ze zasedání Zastupitelstva města Holic, konané v p o n d ě l í

23. května 2022 od 18.00 hodin

ve velkém sále Základní umělecké školy Karla Malicha

Přítomni: Petr Bajer, Mgr. Ladislav Effenberk, Tomáš Formánek,Karel Holub,
Bc. Lenka Chotěnovská, Radek Chotěnovský, Mgr. Jaroslava Janečková,
Ing. Miloslav Jirsa, Petr Kačer, Mgr. Veronika Marková,  Antonín Oliva,
Mgr. Dana Půlpánová, Petr Rychlík, Marcela Rychlíková, MUDr. Petr Skála, PaedDr.
Václav Vojtěch, Ing. Vítězslav Vondrouš, Mgr. Ondřej Výborný

Omluveni: Ing. Marek Duba, PhD., Mgr. Miroslava Myslivcová, Mgr. Lukáš Peška

Hosté: plk. Mgr.Ladislav Tomášek ředitel ÚO Policie ČR
npor. Mgr.  Patrik Ticháček vedoucí OOP Holice

Bc.   Rostislav Hübl ředitel MP Pardubice
Vít Binko starosta JSDH Holice
Zdeněk Meliš velitel jednotky SDH Holice

Program:

1. Zahájení, jmenování zapisovatelky a ověřovatelů, návrh složení komise pro úpravu návrhu

usnesení a volební komise, schválení programu a ověření zápisu z minulého zasedání.

2.  Stav na úseku veřejného pořádku a dopravy

3.  Zpráva z jednání rady města od minulého zasedání zastupitelstva města

4.  Plnění rozpočtu města k 30. 4. 2022

5.  Změna zřizovací listiny TS Holice.

6.  Hospodaření Dobrovolného svazku obcí Holicka za r. 2021

7.  Sociální služby na území SO ORP Holice

a) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2022-2025

b) Memorandum o spolupráci

8.   Převody nemovitého majetku

9.   Optické sítě Holice

10. Schválení realizace akcí

11. Rozpočtová změna v rozpočtu města na r. 2022

12. Sdělení starosty.

13. Různé.

14. Závěr.



BOD 1

Zahájení

Jednání zastupitelstva města zahájil starosta Mgr. Ondřej Výborný. Konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno a přítomna je nadpoloviční většina členů zastupitelstva.
Současně s pozvánkou dostali členové zastupitelstva návrh programu jednání. Program byl před
začátkem jednání ještě doplněn o bod zpráva kontrolního a finančního výboru a bod udělení Ceny
města Holic.
Navržený program, včetně doplnění, byl schválen. Zároveň zastupitelstvo rozhodlo, že rozprava bude
probíhat ke každému bodu programu zvlášť a také usnesení bude schvalováno ke každému bodu
programu zvlášť veřejným hlasováním. Pouze hlasování o udělení Ceny města Holic bylo
zastupitelstvem schváleno formou tajné volby.

Na návrh ověřovatelů, Ing. Miloslava Jirsy a Petra Rychlíka, schválilo zastupitelstvo zápis z jednání
14. března 2022.

Schválení zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise
Zapisovatelkou z jednání zastupitelstva jmenoval starosta pí. Soňa Pařízková

Jako noví ověřovatelé zápisu byli jmenováni:

p. Karel Holub
p. Radek Chotěnovský

Návrhová komise byla zároveň ustavena komisí volební a byla schválena ve složení:
předseda: Ing. Vítězslav Vondrouš
členové: p. Petr Bajer a Bc. Lenka Chotěnovská

Starosta vyzval členy zastupitelstva, aby případné návrhy na usnesení předávali návrhové komisi
v průběhu zasedání, pokud možno písemně.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 564 – všichni přítomní hlasovali pro.

Přítomno 18 členů zastupitelstva města.

BOD 2

STAV NA ÚSEKU VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A DOPRAVY
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 1.

starosta –
přivítal přítomné a hosty – Mgr. Ladislava Tomáška – ředitele Územního odboru Policie ČR Pardubice,
Bc. Patrika Ticháčka - vedoucího obvodního oddělení Holice a Bc. Rostislava Hübla – ředitele
Městské policie Pardubice, Víta Binka - starostu JSDH Holice a Zdeňka Meliše – velitele JSDH Holice

p. Oliva –
dotázal se, na ve zprávě zmiňovanou sbírku, která se minula účinkem
reagoval p. Meliš, že se jedná o výroční zprávu ke konci roku a sbírka se týkala pro občany z obcí
zasažených tornádem



doplnil starosta –
sbírka byla určena pro Hodonín, který již měl dostatek potřebných věcí, nyní se využívá pro občany
z Ukrajiny;
využil příležitosti a poděkoval našim hasičům za jejich odvedenou práci, jako dobrovolní hasiči měli
výjezd v podstatě každý 3. den

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 565 – všichni přítomní hlasovali pro.

starosta –
poděkoval přítomným hostům za účast, poděkoval jim za dobrou spolupráci a přistoupil k projednání
dalších bodů programu.

BOD 3

ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA OD MINULÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 2

p. Oliva –
vznesl dotaz na nájem bytu v KD - usn. č 77
odpověděl starosta, že byt využívali senioři a nyní byl postoupen k ubytování Ukrajinců

p. Oliva – zeptal se na usnesení č. 56 – pozastavení investičních akcí
starosta sdělil, že jejich zablokování stále trvá

p. Oliva –
dotázal se na usnesení č. 89 – lávka na Mušce - dodatek
starosta konstatoval, že se jedná o dodatek k projektové dokumentaci, která se zpracovává, samotná
realizace je pozastavena

p. Oliva –
poslední dotaz na usn. č. 131 – kudy povede plánovaná cyklostezka
odpověděl starosta, že podél stavebnin DSK a silnice I/35, dále po odbočku na Vysoké Chvojno, dále
do Chvojence přes remízek s průtahem vesnicí po pravé straně

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 566 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD 4

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA K 30. 4. 2022
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 3.

Ing. Vorlová –
konstatovala k 30. 4. 2022 je schodek rozpočtu ve výši 1,7 mil. Kč - příjmy jsou nižší než výdaje,
v upraveném rozpočtu je uveden schodek ve výši 60 mil. Kč;
vlivem DPH jsou daňové výnosy 7,3 mil. Kč nad očekávanou skutečností;
jinak výdaje se plní dle plánu, 100% plnění se týká výdajů placených na celý rok

starosta –
sdělil, že jsou zde uvedeny položky, které byly pozastaveny

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 567 – všichni přítomní hlasovali pro.



BOD 5

ZMĚNA ZŘIZOVACÍ LISTINY – TS HOLICE
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 4.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 568 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD 6

HOSPODAŘENÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ HOLICKA ZA ROK 2021
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 5.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 569 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD 7

SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ SO ORP HOLICE
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 6.

starosta –
důležité je schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP 2022-2025
a přistoupení k memorandu, kdy obce i poskytovatelé s ním souhlasí
předal přítomným zastupitelům brožury, co vše je nabízeno a informace o službách poskytovaných ze
strany provozovatelů

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 570 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD 8

PŘEVODY NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu
jako příloha č. 7.

starosta –
vzhledem, že se jedná o nabídky odprodeje nemovitostí, požádal o schválení všech bodů
1-7 najednou

1. NABÍDKA NA ODPRODEJ NEMOVITOSTI

Žadatel:  534 01 Holice

Předmět prodeje: pozemek p. č. 2451/2, výměra 18 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul.
Vrchlického, k. ú. Holice v Čechách, zapsaný na LV 698 katastru nemovitostí pro obec Holice,
katastrální území Holice v Čechách, vedený Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Pardubice

Odbor správy majetku a výstavby města oslovil v rámci výkupu pozemků pod komunikací pana
Lajnera, který je vlastníkem předmětného pozemku pod místní komunikací/chodníkem, za
jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 3561/2021 ze dne
20.5.2021.

Zastupitelstvo města Holic schválilo na svém zasedání dne 21. června 2021, usnesením č. 425 b),



vykupovat pozemky místní komunikace za jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m2 u pozemků
v zastavěném území a za cenu ve výši 150,- Kč/m2 u pozemků v nezastavěném území.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 571 – všichni přítomní hlasovali pro.

2. NABÍDKA NA ODPRODEJ NEMOVITOSTI

Žadatel:  537 01 Chrudim IV

Předmět prodeje: pozemek p. č. 2405/4, výměra 39 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace a
pozemek p. č. 2405/7, výměra 12 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, vše ul. Mládežnická, k. ú.
Holice v Čechách, zapsané na LV 1011 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice
v Čechách, vedené Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

Odbor správy majetku a výstavby města oslovil v rámci výkupu pozemků pod komunikací paní
Librovou, která je vlastníkem předmětných pozemků pod místní komunikací/chodníkem, za
jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 3561/2021 ze dne
20.5.2021.

Zastupitelstvo města Holic schválilo na svém zasedání dne 21. června 2021, usnesením č. 425 b),
vykupovat pozemky místní komunikace za jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m2 u pozemků
v zastavěném území a za cenu ve výši 150,- Kč/m2 u pozemků v nezastavěném území.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 572 – všichni přítomní hlasovali pro.

3. NABÍDKA NA ODPRODEJ NEMOVITOSTI

Žadatel:  537 01 Chrudim IV (podíl ½) a
534 01 Holice (podíl ½)

Předmět prodeje: pozemek p. č. 2405/5, výměra 23 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul.
Mládežnická, k. ú. Holice v Čechách, zapsaný na LV 457 katastru nemovitostí pro obec Holice,
katastrální území Holice v Čechách, vedený Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Pardubice

Odbor správy majetku a výstavby města oslovil v rámci výkupu pozemků pod komunikací paní
Librovou a Švancarovou, které jsou podílovými vlastníky předmětného pozemku pod místní
komunikací/chodníkem, za jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m2 dle znaleckého posudku č.
3561/2021 ze dne 20.5.2021.

Zastupitelstvo města Holic schválilo na svém zasedání dne 21. června 2021, usnesením č. 425 b),
vykupovat pozemky místní komunikace za jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m2 u pozemků
v zastavěném území a za cenu ve výši 150,- Kč/m2 u pozemků v nezastavěném území.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 573 – všichni přítomní hlasovali pro.



1. NABÍDKA NA ODPRODEJ NEMOVITOSTI

Žadatel:  534 01 Holice

Předmět prodeje: pozemek p. č. 2405/8, výměra 24 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul.
Mládežnická, k. ú. Holice v Čechách, zapsaný na LV 651 katastru nemovitostí pro obec Holice,
katastrální území Holice v Čechách, vedený Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Pardubice

Odbor správy majetku a výstavby města oslovil v rámci výkupu pozemků pod komunikací paní Šedou,
která je vlastníkem předmětného pozemku pod místní komunikací/chodníkem, za jednotkovou
obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 3561/2021 ze dne 20.5.2021.

Zastupitelstvo města Holic schválilo na svém zasedání dne 21. června 2021, usnesením č. 425 b),
vykupovat pozemky místní komunikace za jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m2 u pozemků
v zastavěném území a za cenu ve výši 150,- Kč/m2 u pozemků v nezastavěném území.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 574 – všichni přítomní hlasovali pro.

5. NABÍDKA NA ODPRODEJ NEMOVITOSTI

Žadatel: , 534 01 Holice

Předmět prodeje: pozemek p. č. 2405/6, výměra 34 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul.
Mládežnická, k. ú. Holice v Čechách, zapsaný na LV 224 katastru nemovitostí pro obec Holice,
katastrální území Holice v Čechách, vedený Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Pardubice

Odbor správy majetku a výstavby města oslovil v rámci výkupu pozemků pod komunikací pana
Schejbala, který je vlastníkem předmětného pozemku pod místní komunikací/chodníkem, za
jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 3561/2021 ze dne
20.5.2021.

Zastupitelstvo města Holic schválilo na svém zasedání dne 21. června 2021, usnesením č. 425 b),
vykupovat pozemky místní komunikace za jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m2 u pozemků
v zastavěném území a za cenu ve výši 150,- Kč/m2 u pozemků v nezastavěném území.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 575 – všichni přítomní hlasovali pro.

6. NABÍDKA NA ODPRODEJ NEMOVITOSTI

Žadatel: Stavební bytové družstvo Družba Pardubice, IČO: 00044997, se sídlem Jiřího Potůčka
259, 530 09 Pardubice

Předmět prodeje: pozemek p. č. 2389/5, výměra 35 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul.
Tyršova, k. ú. Holice v Čechách, zapsaný na LV 3407 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální
území Holice v Čechách, vedený Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Pardubice

Odbor správy majetku a výstavby města oslovil v rámci výkupu pozemků pod komunikací Stavební
bytové družstvo Družba Pardubice, které je vlastníkem předmětného pozemku pod místní



komunikací/chodníkem, za jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m2 dle znaleckého posudku č.
3561/2021 ze dne 20.5.2021.

Zastupitelstvo města Holic schválilo na svém zasedání dne 21. června 2021, usnesením č. 425 b),
vykupovat pozemky místní komunikace za jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m2 u pozemků
v zastavěném území a za cenu ve výši 150,- Kč/m2 u pozemků v nezastavěném území.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 576 – všichni přítomní hlasovali pro.

7. NABÍDKA NA ODPRODEJ NEMOVITOSTI

Žadatel: , 534 01 Holice

Předmět prodeje: pozemek p. č. 2405/3, výměra 89 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul.
Mládežnická, k. ú. Holice v Čechách, zapsaný na LV 1634 katastru nemovitostí pro obec Holice,
katastrální území Holice v Čechách, vedený Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Pardubice

Odbor správy majetku a výstavby města oslovil v rámci výkupu pozemků pod komunikací paní
Blažejovou, která je vlastníkem předmětného pozemku pod místní komunikací/chodníkem, za
jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 3561/2021 ze dne 20. 5.
2021.

Zastupitelstvo města Holic schválilo na svém zasedání dne 21. června 2021, usnesením č. 425 b),
vykupovat pozemky místní komunikace za jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m2 u pozemků
v zastavěném území a za cenu ve výši 150,- Kč/m2 u pozemků v nezastavěném území.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 577 – všichni přítomní hlasovali pro.

8. NABÍDKA NA PŘEVZETÍ POZEMKŮ, KANALIZACE A VODOVODNÍHO ŘADU

Žadatel: BW – Developerská společnost s.r.o., IČO: 06591566, Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

Předmět daru: část pozemku p. č. 115, zahrada a pozemku p. č. 116, zastavěná plocha a nádvoří,
celkem výměra cca 950 m2, vše ul. Josefská, k. ú. Holice v Čechách, zapsané na LV 4839 katastru
nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, vedené Katastrálním úřadem pro
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice + kanalizace a vodovodní řad

Společnost BW – Developerská společnost s.r.o. požádala v rámci developerského projektu
„Novostavba rodinných domů Josefská p. č. 115 a p. č. 116 v k. ú. Holice v Čechách“ město Holice o
převzetí společné plochy do správy města a převzetí kanalizace a vodovodního řadu s cílem
následného předání na VaK Pardubice.

Společná plocha, včetně infrastruktury a parkovacích míst, bude podléhat potřebě veřejné údržby.

Společná plocha, kanalizace a vodovodní řad se nachází v areálu za závorou.



Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15. 12. 2021, usnesením č. 531, pozastavilo nepeněžité
vklady majetku města do společnosti VaK Pardubice z důvodu nejisté právní situace příslušných
ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 578 – všichni přítomní hlasovali pro.

9. ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI (SBVB – Staré Holice)

Investor: ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
zastoupena společností PEN – projekty energetiky, s.r.o., Arnošta z Pardubic 2835, 530 02
Pardubice – Zelené Předměstí

Dotčená nemovitost: pozemek p. č. 2432/1, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Josefská, k. ú.
Holice v Čechách, zapsaný na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území
Holice v Čechách, vedený Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

ČEZ Distribuce, a.s., je budoucím provozovatelem distribuční soustavy, v tomto případě stavby
“Holice, Staré Holice, p. č. 1272/2, smyčka“.
Podle energetického zákona č. 458/2000 Sb. je povinna uzavřít s vlastníkem pozemku dotčeného
stavbou kabelového vedení smlouvu o zřízení věcného břemene. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o zřízení věcného břemene nese budoucí oprávněný z věcného břemene, a to
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.

Předpokládaný rozsah omezení Dotčené nemovitosti činí 1 m.

Jednorázová náhrada je stanovena ve výši 2.000,- Kč + DPH.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 579 – všichni přítomní hlasovali pro.

10. ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI (SBVB – Žižkova)

Investor: ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
zastoupena na základě plné moci společností Ing. Tomáš Bárta, Na Pašti 183, 533 52 Staré
Hradiště, Srch
Dotčená nemovitost: pozemek p. č. 235/1, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Žižkova, k. ú.
Holice v Čechách, zapsaný na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území
Holice v Čechách, vedený Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

ČEZ Distribuce, a.s., je budoucím provozovatelem distribuční soustavy, v tomto případě stavby
“Holice, Žižkova, p. č. 233/2, rozšíření knn“.
Podle energetického zákona č. 458/2000 Sb. je povinna uzavřít s vlastníkem pozemku dotčeného
stavbou kabelového vedení smlouvu o zřízení věcného břemene. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o zřízení věcného břemene nese budoucí oprávněný z věcného břemene, a to
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.
Předpokládaný rozsah omezení Dotčené nemovitosti činí 19 m.

Jednorázová náhrada je stanovena ve výši 4.090,- Kč + DPH.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 580 – všichni přítomní hlasovali pro.



BOD 9

OPTICKÉ SÍTĚ HOLICE
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 8.

Ing. Vondrouš –
konstatoval, že po letité anabázi je zájmem města vybudování optické sítě v Holicích;
okomentoval situaci a na projekci seznámil přítomné s trasami vedení optických sítí,
společnost T-Mobile- trasa od železniční trati po směr na Hradec Králové další připojení za tratí je
otázkou přístupu Českých drah;
financování ze strany T- Mobile je zajištěno, předpoklad zahájení prací je letos na podzim a do 2 let by
měla realizace být dokončena;
zároveň by měla být realizována i městská síť – náměstí směrem na Pardubice a směrem na Mušku,
městskou síť je třeba dokompletovat a doprojektovat;
společnost T- Mobile zaplatí zábor veřejného prostranství i věcná břemena;
další firma ECOMP bude budovat vlastní síť v koordinaci s T- Mobilem a v jednání je
i firma OMCOM

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 581 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD10

SCHVÁLENÍ REALIZACE AKCÍ
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 7.

starosta –
sdělil, že třeba tyto zakázky soutěžit letos s možností případného získání dotace

starosta –
jedná se o obdobnou akci v ZŠ Komenského, která byla realizována v ZŠ Holubova

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 582 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD 11

ROZPOČTOVÁ ZMĚNA V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2022
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 9

Ing. Vorlová –
okomentovala jednotlivé položky 9. rozpočtové změny

- navýšení položky o 208 tisíc Kč na coronavirus a pomoc uprchlíkům
- navýšení kapitálové rezervy o 420 tisíc Kč
- navýšení o 35 tisíc Kč – rekonstrukce v ZŠ Komenského 100
- navýšení o 160 tisíc Kč – rekonstrukce v ZŠ Holubova

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 583 – všichni přítomní hlasovali pro.



BOD 12

ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 10

p. Oliva –
vrátil se k usnesení rady města č. 28 ze dne 28. ledna 219 týkající se veřejnosprávní kontroly
provozování služebního vozidla DDM Holice a následujících požadavků vedoucích k nápravě;
konstatoval, že i když kontrolní výbor zastupitelstva města nemá právní nárok k provádění kontrol
příspěvkových organizací pouze za předpokladu souhlasu ředitele, Mgr. Hojka – ředitel DDM Holice
byl vstřícný a s kontrolou souhlasil;
předmětem kontroly byla kontrola půjčování služebního vozidla 3. straně a dotace ve výši
340 tisíc kroužkům v DDM (viz zpráva FV zastupitelstva);
vzhledem k rozdílu ve spotřebě paliva dle technického průkazu a palubního počítače výbor navrhl po
každé výpůjčce vůz dotankovat (rozdíl činí 3 litry)

starosta – konstatoval, že půjčování auta není ztrátové, je třeba přihlédnout v rámci spotřeby
k obsazenosti vozu – počtu osob, provozu ve městě oproti delším trasám

MUDr. Skála –
reagoval, že není doporučováno tankovat zcela plnou nádrž vzhledem k faktoru roztažitelnosti

Ing. Jirsa –
sdělil, že si taky neumí představit účtovat na skutečnou spotřebu

p. Oliva –
navrhl usnesení ve znění:
„ZM ukládá radě města zpracovat pravidla výpůjčky služebního vozidla DDM Holice
3. stranám, aby nedocházelo ke ztrátovosti příspěvkové organizace města“.

Hlasování o návrhu usnesení: 8 členů hlasovalo pro, 5 proti a 5 se zdrželo = usnesení nebylo
schváleno.

p. Oliva –
k této otázce obdržel obsáhlý materiál ze Svazu měst a obcí o který požádal, kde je zmíněno, že
kontrolní výbor ZM nemá sám o sobě oprávnění k těmto kontrolám, oprávnění má rada města

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 584 – všichni přítomní hlasovali pro.

ZÁPIS FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Kopie písemné zprávy je součástí zápisu jako příloha č. 11

starosta –
konstatoval, že z jednání finančního výboru dne 18. 5. 2022 byl omluven předseda p. Bajer, požádal
tedy pana Petra Rychlíka o vyjádření k předloženému zápisu

p. Rychlík –
konstatoval, že všechny předložené body k projednání byly doporučeny ke schválení

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 585 – všichni přítomní hlasovali pro.



BOD 13

CENA MĚSTA HOLIC

Kopie písemné zprávy – návrhů na udělení Ceny města je součástí zápisu jako příloha č. 12

starosta –
nechal hlasovat o udělení Ceny města formou tajné volby – všichni přítomní hlasovali pro;
nominováni byli: Jitka Juračková, Luděk Kaplan, Jiří Valenta a Václav Kment, poté vyzval zastupitele,
aby přistoupili k hlasování

Po krátké přestávce požádal předsedu volební komise o seznámení s výsledky.

Ing. Vondrouš –
konstatoval, že Cenu města Holic obdrží - pan Václav Kment (13 hlasů) a pan Jiří Valenta
(12 hlasů)

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 586 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD 14

SDĚLENÍ STAROSTY- žádné body ve sdělení

BOD 15

RŮZNÉ

starosta –
podal informace o počtu onemocnění Covidem – v současné době se jedná o 3 případy,
aktuální počet uprchlíků z Ukrajiny v Holicích je 346 osob,
poskytnutá dotace státu pokryje ½ - 2/3 nákladů, dofinancovány budou z navýšeného podílu města
v Lesním družstvu Vysoké Chvojno a příspěvku poskytnutého firmou Wienerberger;
provoz základní školy kapacitně zvládají, v adaptační skupině je momentálně asi 7 dětí ve věku
3-7 let,
přijímací řízení do mateřských škol proběhne ve 2 kolech, v 1. kole pro holické děti a ve 2. pro
ukrajinské

p. Oliva –
dotázal se na humanitární sbírku v komerční bance, zda je vše odvezeno
odpověděl starosta, že něco zde ještě zůstalo pro přímou pomoc

PaedDr. Vojtěch –
konstatoval, že 340 osob je vysoké číslo, zeptal se, kde bydlí a zda se zapojili pracovně

starosta –
sdělil, že oficielní hlášení se týká dětí, dospělých a věkové kategorie, víc informací k dispozici
nemáme;
většinou se jedná o rodiny ukrajinských zaměstnanců v Holicích

Mgr. Janečková –
dotázala se na situaci ohledně čp. 10 – bývalé komerční banky
odpověděl starosta, že do září by měla být zpracována projektová dokumentace včetně 2. patra
a poté bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele



PaedDr. Vojtěch –
upozornil na špatné vodorovné dopravní značení parkoviště u stadionu v ul. Holubova a na kontejner
na kovy v Holubově ulici
reagovala pí Kovaříková, že obnovy jsou plánovány a tuto situaci prověří

p. Kačer-
konstatoval, že kontejner na kovy momentálně není k dispozici

starosta –
konstatoval, že příští zasedání zastupitelstva se koná 20. 6. 2022

ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že byl schválený program jednání vyčerpán a nebyly další dotazy ani připomínky,
poděkoval starosta všem přítomným za účast a zasedání zastupitelstva v 19:40 hodin ukončil.

V Holicích 23. května 2022

Zapsala: Soňa Pařízková



USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLIC
ZE DNE 23. května  2022

U s n e s e n í  č. 564
Zastupitelstvo města Holic:

a) bere na vědomí, že zapisovatelkou jednání byla určena Soňa Pařízková a ověřovateli zápisu
Radek Chotěnovský a Karel Holub

b) schvaluje komisi pro úpravu návrhu usnesení a komisi volební ve složení: předseda:
Ing. Vítězslav Vondrouš, členové Petr Bajer a Bc. Lenka Chotěnovská

c) schvaluje navržený program jednání.

U s n e s e n í  č. 565
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávy o stavu veřejného pořádku a dopravy.

U s n e s e n í  č. 566
Zastupitelstvo města Holic schvaluje postup Rady města Holic dle usnesení ze schůzí rady města od
zasedání Zastupitelstva města Holic dne 14. 3. 2022.

U s n e s e n í  č. 567
Zastupitelstvo města Holic schvaluje plnění rozpočtu města k 30. 4. 2022.

U s n e s e n í  č. 568
Zastupitelstvo města Holic schvaluje:

a) 22. změnu přílohy č. 1 Zřizovací listiny Technickým službám Holice, Vysokomýtská 635,
534 01 Holice;

b) 7. změnu přílohy č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce Technickým službám Holice,
Vysokomýtská 635, 534 01 Holice.

U s n e s e n í  č. 569
Zastupitelstvo města Holic bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Holicka za rok
2021.

U s n e s e n í  č. 570
Zastupitelstvo města Holic schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území SO ORP
Holice a přistoupení k Memorandu o partnerství Komunitní plánování sociálních služeb na území
Holicka.

U s n e s e n í  č. 571
Zastupitelstvo města Holic schvaluje odkup pozemku p. č. 2451/2, výměra 18 m2, ostatní plocha –
ostatní komunikace, ul. Vrchlického, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 698 katastru
nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice pod místní komunikací/chodníkem za kupní cenu
250 Kč/m2 z majetku pana 

U s n e s e n í  č. 572
Zastupitelstvo města Holic schvaluje odkup pozemků p. č. 2405/4, výměra 39 m2, ostatní plocha –
ostatní komunikace a p. č. 2405/7, výměra 12 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, vše ul.
Mládežnická, k. ú. Holice v Čechách, zapsaných na LV 1011 katastru nemovitostí pro obec Holice,
katastrální území Holice v Čechách, vedených Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Pardubice pod místní komunikací/chodníkem za kupní cenu 250 Kč/m2 z majetku paní



U s n e s e n í  č. 573
Zastupitelstvo města Holic schvaluje odkup pozemku p. č. 2405/5, výměra 23 m2, ostatní plocha –
ostatní komunikace, ul. Mládežnická, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 457 katastru
nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice pod místní komunikací/chodníkem za kupní cenu
250 Kč/m2 z majetku v podílovém vlastnictví paní 

U s n e s e n í  č. 574
Zastupitelstvo města Holic schvaluje odkup pozemku p. č. 2405/8, výměra 24 m2, ostatní plocha –
ostatní komunikace, ul. Mládežnická, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 651 katastru
nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice pod místní komunikací/chodníkem za kupní cenu
250 Kč/m2 z majetku paní 

U s n e s e n í  č. 575
Zastupitelstvo města Holic schvaluje odkup pozemku p. č. 2405/6, výměra 34 m2, ostatní plocha –
ostatní komunikace, ul. Mládežnická, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 224 katastru
nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice pod místní komunikací/chodníkem za kupní cenu
250 Kč/m2 z majetku pana 

U s n e s e n í  č. 576
Zastupitelstvo města Holic schvaluje odkup pozemku p. č. 2389/5, výměra 35 m2, ostatní plocha –
ostatní komunikace, ul. Tyršova, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 3407 katastru nemovitostí
pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický
kraj, Katastrální pracoviště Pardubice pod místní komunikací/chodníkem za kupní cenu 250 Kč/m2

z majetku Stavebního bytového družstva Družba Pardubice, IČO: 00044997, Jiřího Potůčka 259, 530
09 Pardubice.

U s n e s e n í  č. 577
Zastupitelstvo města Holic schvaluje odkup pozemku p. č. 2405/3, výměra 89 m2, ostatní plocha –
ostatní komunikace, ul. Mládežnická, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 1634 katastru
nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice pod místní komunikací/chodníkem za kupní cenu
250 Kč/m2 z majetku paní 

U s n e s e n í  č. 578
Zastupitelstvo města Holic neschvaluje převzetí části pozemku p. č. 115, zahrada a pozemku p. č.
116, zastavěná plocha a nádvoří, celkem výměra cca 950 m2, vše ul. Josefská, k. ú. Holice v
Čechách, zapsaném na LV 4839 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice
v Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice
včetně kanalizace a vodovodního řadu do majetku města od BW – Developerská společnost s.r.o.,
IČO: 06591566, Vysokomýtská 718, 534 01 Holice.

U s n e s e n í  č. 579
Zastupitelstvo města Holic schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis smlouvy za
účelem umístění nového kabelového vedení nízkého napětí na pozemku p. č. 2432/1, ostatní plocha –
ostatní komunikace, ul. Josefská, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 10005 katastru nemovitostí
pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický
kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, název stavby: “Holice, Staré Holice, p. č. 1272/2, smyčka“ pro
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 2.000 Kč + DPH.



U s n e s e n í  č. 580
Zastupitelstvo města Holic schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis smlouvy za
účelem umístění nového kabelového vedení nízkého napětí na pozemku p. č. 235/1, ostatní plocha –
ostatní komunikace, ul. Žižkova, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 10005 katastru nemovitostí
pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický
kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, název stavby: “Holice, Žižkova, p. č. 233/2, rozšíření knn“ pro
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 4.090 Kč + DPH.

U s n e s e n í  č. 581
Zastupitelstvo města Holic schvaluje v rámci přípravy Optických sítí v Holicích podpis těchto smluv:

1. se společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4: a.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 50632/bVB20/FTTH-000/2022 na
pozemcích specifikovaných ve smlouvě, za úplatu formou jednorázové náhrady, stanovenou na
základě znaleckého posudku.

b. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 50632/bVB5/FTTH-000/2021
na pozemku v duplicitním vlastnictví p. č. 253/3, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Žižkova, k. ú.
Holice v Čechách, zapsaném na LV 4115 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území
Holice v Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Pardubice, za úplatu formou jednorázové náhrady, stanovenou na základě znaleckého posudku.

c. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 50632/Bvb14/FTTH-000/2021
na pozemku v duplicitním vlastnictví p. č. 269/12, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Jiráskova,
k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 4085 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území
Holice v Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Pardubice, za úplatu formou jednorázové náhrady, stanovenou na základě znaleckého posudku.

d. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 50632/bVB15/FTTH-
000/2021 na pozemku v duplicitním vlastnictví p. č. 269/4, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul.
Jiráskova, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 4081 katastru nemovitostí pro obec Holice,
katastrální území Holice v Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Pardubice, za úplatu formou jednorázové náhrady, stanovenou na základě znaleckého
posudku.

e. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 50632/bVB17/FTTH-
000/2021 na pozemku v duplicitním vlastnictví p. č. 269/9, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul.
Jiráskova, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 4084 katastru nemovitostí pro obec Holice,
katastrální území Holice v Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Pardubice, za úplatu formou jednorázové náhrady, stanovenou na základě znaleckého
posudku.

f. Smlouvu o pronájmu dvojice MT12/8mm č. 50632/NS1/FTTH-000/2022 za úplatu formou
jednorázové náhrady ve výši 10.000 Kč na dobu 25 let.

2. se společností ECOMP spol. s.r.o., Průmyslová 190, 537 01 Chrudim smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti inženýrské sítě (veřejná komunikační síť) podle § 1785 a následujících
občanského zákoníku na pozemcích specifikovaných ve smlouvě, za úplatu formou jednorázové
náhrady, stanovenou na základě znaleckého posudku.

U s n e s e n í  č. 582
Zastupitelstvo města Holic:

a) schvaluje realizaci akce: ZŠ Komenského, Komenského 100, Holice – rekonstrukce
elektroinstalace, vnitřního vodovodu a kanalizace v roce 2023 s výběrem zhotovitele v roce
2022;

b) schvaluje přednostní zařazení finančních prostředků ve výši 6 mil. Kč na realizaci akce: „ZŠ
Komenského, Komenského 100, Holice – rekonstrukce elektroinstalace, vnitřního vodovodu a
kanalizace“, do rozpočtu města v roce 2023;

c) schvaluje realizaci akce: MŠ Holubova, Holice – zpracování PD na rekonstrukci vnitřního
vodovodu a kanalizace.

U s n e s e n í  č. 583
Zastupitelstvo města Holic schvaluje 9. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2022.



U s n e s e n í  č. 584
Zastupitelstvo města Holic bere na vědomí zprávu z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva města
ze dne 9. 3. 2022.

U s n e s e n í  č. 585
Zastupitelstvo města Holic bere na vědomí zprávu z jednání Finančního výboru zastupitelstva města
ze dne 9. 3. 2022.

U s n e s e n í  č. 586
Zastupitelstvo města Holic uděluje Cenu města Holic panu Václavu Kmentovi a panu Jiřímu
Valentovi.

Zápis ověřili: ………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Starosta : Místostarosta:
Mgr. Ondřej Výborný Petr Kačer

………………………………………………………………..



Z Á P I S
ze zasedání Zastupitelstva města Holic, konané v p o n d ě l í

20.června 2022 od 18.00 hodin

ve velkém sále ZUŠ Karla Malicha

Přítomni: Petr Bajer, Ing. Marek Duba, PhD., Mgr. Ladislav Effenberk, Tomáš
Formánek, Karel Holub, Bc. Lenka Chotěnovská, Radek Chotěnovský,
Mgr. Jaroslava Janečková, Ing. Miloslav Jirsa, Petr Kačer, Antonín Oliva,
Mgr. Lukáš Peška, Mgr. Dana Půlpánová, Petr Rychlík, Marcela Rychlíková,
Ing. Vítězslav Vondrouš, Mgr. Ondřej Výborný

Omluveni: Mgr. Veronika Marková, Mgr. Miroslava Myslivcová, MUDr. Petr Skála
a PaedDr. Václav Vojtěch

Program:

1. Zahájení, schválení programu, ověření zápisu z minulého zasedání, jmenování

zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise.

2. Zpráva z jednání rady města od minulého zasedání ZM.

3. Zpráva o přípravě komunálních voleb konaných 23. a 24. září 2022.

4. Aktualizace plánu práce zastupitelstva a rady města na 2. pololetí r. 2022.

5. Vzdání se funkce přísedícího soudu.

6. 12. Rozpočtová změna v rozpočtu města na rok 2022.

7. Převody nemovitého majetku.

8. Optické sítě Holice OMcom s.r.o.

9. Schválení postupu prací Kulturního domu města Holic.

10. Analýza veřejných prostranství města.

11. Smlouva o zřízení služebnosti vstupu, průchodu a umístění technologie – Sokolský

park.

12. Sdělení starosty města

13. Různé.

14. Závěr.



BOD 1

Zahájení

Jednání zastupitelstva města zahájil starosta Mgr. Ondřej Výborný. Konstatoval, že zasedání
bylo řádně svoláno a přítomna je nadpoloviční většina členů zastupitelstva.
Současně s pozvánkou dostali členové zastupitelstva návrh programu jednání. Starosta
přednesl návrh bodů do sdělení starosty. Navržený program byl schválen.
Zároveň zastupitelstvo rozhodlo, že rozprava bude probíhat ke každému bodu programu
zvlášť a také usnesení bude schvalováno ke každému bodu programu zvlášť veřejným
hlasováním.
Na návrh ověřovatelů, pana Karla Holuba a Radka Chotěnovského schválilo zastupitelstvo
zápis z jednání 23. 5. 2022

Schválení zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise
Zapisovatelkou z jednání zastupitelstva jmenoval starosta pí.  Soňu Pařízkovou
Jako noví ověřovatelé zápisu byli jmenováni :

Ing. Marek Duba
Antonín Oliva .

Návrhová komise byla schválena ve složení:
předseda: Tomáš Formánek
členové: Ing. Miloslav Jirsa a Marcela Rychlíková

Starosta vyzval členy zastupitelstva, aby případné návrhy na usnesení předávali návrhové
komisi v průběhu zasedání, pokud možno písemně.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 587 – 12 členů lasovalo pro, 3 se zdrželi.

18,06 hod. příchod Radek Chotěnovský a Bc. Lenka Chotěnovská

Přítomno 17 členů zastupitelstva města

BOD 2

ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA OD MINULÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu
jako příloha č. 2.

p. Oliva –
dotázal se na usn. č. 174 – postup prací v KD
odpověděl starosta, že je jedním z bodu dnešního programu

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 588 – všichni přítomní hlasovali pro.



BOD 3

ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ KOMUNÁLNÍCH VOLEB KONANÝCH
VE DNECH 23. A 24. ZÁŘÍ 2022
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu
jako příloha č. 3.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 589 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD 4

AKTUALIZACE PLÁNU ZM A RM NA 2. POLOLETÍ ROKU 2022
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu
jako příloha č. 4.

starosta –
konstatoval, že ustavující zasedání zastupitelstva města nemá pevný termín,
přichází v úvahu 17.10.202

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 590 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD 5

VZDÁNÍ SE FUNKCE PŘÍSEDÍ SOUDU
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu
jako příloha č. 5.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 591 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD 6

12.ROZPOČTOVÁ ZMĚNA V ROZPOČTU MĚSTA NA R. 2022
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu
jako příloha č. 6.

Ing. Vorlová –
okomentovala jednotlivé položky 12. rozpočtové změny:
bod  1.87 jedná se o přijetí 3. platby dotace na využití srážkových vod v sokolském parku
bod  1.88  transfer na financování sociálně-právní ochrany dětí ve výši, město mělo
v rozpočtu vyčleněny prostředky na financování, které budou nyní převedeny do kapitálové
rezervy, obdobně i bod 1.89
body 2.90 – 2.91 se týkají přesunu finančních prostředků do kapitálové rezervy, které byly
„půjčené“ na výdaje spojené s výkonem sociální práce z rozpočtu města
bod 2.92 se týká navýšení financí z důvodu zvýšených cen materiálů v rámci oprav místních
komunikací a chodníků



k bodu 2.93 sdělila, že nabídky na zpracování energetické studie byly vyšší než předpoklad

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 592 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD 7

PŘEVODY NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu
jako příloha č. 7.

1. ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI (Holice, Hradecká p. č. 433/1 – kvn, TS, knn)

Žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
zastoupena společností VČE – montáže, a. s. IČ: 25938746, Arnošta z Pardubic 2082, 531 17
Pardubice a společností MAPING s.r.o., IČ: 13584448, Semtín 82, 533 53 Pardubice
Dotčená nemovitost: pozemek p. č. 2391/5, ostatní plocha, ul. Hradecká, k. ú. Holice v Čechách,
zapsaný na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedený Katastrálním úřadem pro
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

Název stavby: “Holice, Hradecká p. č. 433/1 – kvn, TS, knn“

Dne 24.5.2021 Zastupitelstvo města Holic, usnesením č. 404, schválilo zřízení věcného břemene –
služebnosti a podpis smlouvy za účelem umístění nového kabelového vedení nízkého napětí na
pozemku p. č. 2391/5, ostatní plocha, ul. Hradecká, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 10005
katastru nemovitostí pro obec Holic, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Pardubice, název stavby: “Holice, Hradecká p. č. 433/1 – kvn, TS, knn“ pro ČEZ Distribuce,
a.s., Děčín, za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 1 000 Kč + DPH.
Odbor správy majetku nyní předkládá Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-
2021414/VB/1, Holice, Hradecká p. č. 433/1 – kvn, TS, knn, za úplatu formou jednorázové náhrady ve
výši 1.000 Kč + DPH.

Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 3869-590/2022 potvrzený
Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice dne 20.5.2022 pod č.
PGP-1056/2022-606.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 593 – všichni přítomní hlasovali pro.

2. ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI (SBVB – Holubova)

Investor: ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
zastoupena společností PEN – projekty energetiky, s.r.o., Arnošta z Pardubic 2835, 530 02
Pardubice – Zelené Předměstí
Dotčené nemovitosti: pozemky p. č. 1/1, zastavěná plocha a nádvoří, ul. Bratří Čapků, p. č. 10/2,
ostatní plocha – jiná plocha, ul. Bratří Čapků, p. č. 16/3, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Bratří
Čapků, p. č. 16/4, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Jungmannova, p. č. 16/5, ostatní plocha –
ostatní komunikace, ul. Jungmannova, p. č. 25/2, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul.
Jungmannova, p. č. 31, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Jungmannova, p. č. 33, ostatní
plocha – ostatní komunikace, ul. Jungmannova, vše k. ú. Holice v Čechách, zapsané na LV 10005
katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, vedené Katastrálním
úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice



ČEZ Distribuce, a.s., je budoucím provozovatelem distribuční soustavy, v tomto případě stavby
“Holice, Holubova p. č. 1/1 - knn“.
Podle energetického zákona č. 458/2000 Sb. je povinna uzavřít s vlastníkem pozemku dotčeného
stavbou kabelového vedení smlouvu o zřízení věcného břemene. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o zřízení věcného břemene nese budoucí oprávněný z věcného břemene, a to
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.
Předpokládaný rozsah omezení Dotčené nemovitosti činí 185 m.

Jednorázová náhrada je stanovena ve výši 19.600,- Kč + DPH.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 594 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD 8

OPTICKÉ SÍTĚ HOLICE – OMcom s.r.o
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu
jako příloha č. 8.

starosta –
jedná se o souhlas s vybudováním optických sítí společností OMcom

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 595 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD 9

SCHVÁLENÍ POSTUPU PRACÍ KULTURNÍHO DOMU HOLICE
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu
jako příloha č. 9.

starosta –
konstatoval, že je třeba jednotlivé položky specifikovat ve studii – ekonomickou stránku věci,
návaznost na další práce, možnost rekonstrukce po etapách;
studie proveditelnosti za částku cca 300-500 tisíc Kč

Ing. Vondrouš –
konstatoval, že před stavbou ZUŠ byl taky zpracován „podprojekt“, aby se předešlo
zavádějícím variantám;
je třeba zpracovat smysluplnou studii např. vzhledem k záměru vybudování muzea v krytu
kulturního domu s otázkou vlhkosti prostor

p. Oliva –
z čeho bude financována částka 500 tisíc Kč
odpověděl starosta, že z částky 1 mil. Kč, která je v rozpočtu

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 596 – všichni přítomní hlasovali pro.



BOD10

ANALÝZA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu
jako příloha č. 10

starosta –
konstatoval, že do ankety ohledně veřejných prostor města se zapojilo cca 350 občanů,
předložený materiál je souhrn nápadů – podnětů do budoucna a otázkou rekonstrukce
některých prostor;
přivítal Ing. arch. Hrdého a předal mu slovo

arch. Hrdý –
konstatoval, že zpracování analýzy je podkladem pro koncepční plánování a nalezení
společných témat;
po seznámení s ulicemi města následovala anketa, s průběhem a výsledky seznámil přítomné
na projekci,
okomentoval složení respondentů,
zmínil pocitové mapy s klady a zápory míst, zpracována byla pozitivní i negativní místa,
jen náměstí T.G.M. hodnotilo přes 200 občanů;
okomentoval některé otázky – analýzy veřejných prostor a co lze s nimi dělat v kontextu;
ukázal rozdělení jednotlivých prostor, doporučení prioritizace;
je třeba nastavit priority a u nich časový horizont realizace

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 597 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD 11

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI VSTUPU, PRŮCHODU A
UMÍSTĚNÍ TECHNOLOGIE – SOKOLSKÝ PARK
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu
jako příloha č. 11.

starosta –
konstatoval, že dochází ke zrušení původního usnesení z důvodu jiné technologie mlhoviště,
celá záležitost byla konzultována s právníkem

p. Oliva –
dotázal se, zda bylo tedy něco vybudováno a následně zasypáno – bylo odpovězeno, že tomu
tak není, jednalo se o stávající prostor Sokolovny, který jsme mysleli, že použijeme

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 598 – všichni přítomní hlasovali pro.



BOD 12

SDĚLENÍ STAROSTY

starosta informoval o aktuálním počtu uprchlíků v Holicích, kterých je 369, v celém ORP je to
celkem 802 uprchlíků z Ukrajiny, nejvyšší počet ve vztahu k počtu obyvatel má Uhersko
29,7 %

BOD 13

RŮZNÉ

Zpráva Kontrolního výboru zastupitelstva
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi, je součástí zápisu jako příloha č. 13

starosta –
dotázal se p. Olivy, zda chce něco doplnit
reagoval p. Oliva, že vše je obsaženo ve zprávě

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 599 – všichni přítomní hlasovali pro.

Zpráva Finančního výboru zastupitelstva města
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu
jako příloha č. 13a

p. Bajer –
konstatoval, že na programu byl pouze 1 bod, tak jednání proběhlo elektronickou formou

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 600 – všichni přítomní hlasovali pro.

Výpůjčka prostor mateřských škol Holubova a Pardubická

starosta –
jedná se o výpůjčku prostor pro adaptační skupinu o prázdninách

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 601 – všichni přítomní hlasovali pro.
Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 602 – všichni přítomní hlasovali pro.

Zhodnocení financí města

Ing. Vorlová –
konstatovala, že záměrem je zhodnocení finančních prostředků města,
jedná se o finance města na účtech, kde nejsou úročeny;
v úvahu přichází max. částka 55 mil. Kč, jedná se o finance z  akcí, které nebudou realizovány
do konce roku – rekonstrukce ul. Bratří Čapků 16,5 mil. Kč,  10 mil.Kč  rekonstrukce čp.10,
most za Tekou 3,5 mil. Kč a daňové výnosy 40 mil. Kč, ve Fondu rozvoje města je
15 mil. Kč;



uložení finančních prostředků města do spořícího, vkladového či termínovaného účtu v délce
max. 6 měsíců u některého z bankovních ústavů

starosta –
doplnil, že to neznamená upustit od realizace, ale do doby, než bude třeba financování těchto
akcí je možné zhodnocení  cca 5%

p. Bajer –
kvituje toto rozumné opatření, které sice nepokryje inflaci, ale sníží částku škod, které budou;
nabídky by měly jít postupně nahoru

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 603 – všichni přítomní hlasovali pro.

starosta – pozval přítomné na Městské slavnosti o tomto víkendu,
zmínil otevřený dopis – starosty Poběžovic týkající se hudební produkce
u rybníka Hluboký a nedodržování nočního klidu – dopis byl předán zastupitelům města

Mgr. Effenberk –
zeptal se, zda se někdy „vrátí“ hodiny na čp. 19

Ing. Vondrouš –
velký problém je sehnat hodináře, obdobná situace je i s hodinami na čp. 2

Mgr. Janečková –
vznesla dotaz na situaci ohledně plánované realizace domu sociálních služeb
odpověděl starosta, že řešení konkrétního pozemku na výstavbu bude na zářijovém
zastupitelstvu

starosta –
dotázal se na dotazy z řady zastupitelů i veřejnosti

zástupce Hradecké pekárny –
k podání výpovědi z nájmu ze strany města konstatoval, že Hradecká pekárna je zde od roku
2008 a po celé ty roky nebyly problémy s placením nájemného, proč pekárna nemohla podat
protinávrh

starosta – město dostalo nabídku od Pekárny Sázava včetně nabídky rozsáhlé rekonstrukce a
vyššího nájmu,
pozastavil se nad reakcí na výpověď až po půl roce

zástupce –
město jako řádný hospodář by mělo akceptovat protinávrh

starosta –
nyní došlo k prodloužení doby výpovědi
reagoval zástupce pekárny, že na prodloužení doby nájmu se osobně dohodl s majitelem
Pekárny Sázava



druhý zástupce Hradecké pekárny –
v nájmu jsou 15 let bez možnosti pokračovat, je zde také otázka stejného záměru – oboru v
podnikání, sdělil, že Sázava nemá vlastní lahůdkářství ani cukrářství

Ing. Vondrouš –
dotázal se, proč nepřišli s nabídkou dříve, neprojevili žádnou aktivitu po obdržení výpovědi

p. Bajer –
sdělil, že stávající nájemce nebyl informován o záměru

Mgr. Effenberk –
dotázal se, zda zveřejnění záměru pronájmu bylo řádně vyvěšeno – odpovědí bylo, že ano

zástupce Hradecké pekárny –
konstatoval, že úřední desku nesledoval

zástupce Hradecké pekárny –
konstatoval, že mají zde zavedené místo – prodejnu, krátce okomentoval, co všechno obnáší
zavedení a provozování takovéto prodejny a podnikání v tomto oboru;
dle jeho názoru předat prodejnu konkurenci není fér bez možnosti podání kontra
nabídky, tato záležitost by měla být znova otevřena s posouzením obou nabídek;
jinak obecně nemá problém s konkurencí

p. Bajer –
navrhl usnesení v tomto znění:

Zastupitelstvo města Holic doporučuje radě města revizi usnesení o výpovědi z nájmu
Hradecké pekárně a posouzení nabídky Pekárny Sázava v porovnání s nabídkou Hradecké
pekárny.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 604 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD 14

ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že byl schválený program jednání vyčerpán a nebyly další dotazy ani
připomínky, poděkoval starosta všem přítomným za účast a zasedání zastupitelstva
v 19,25 hod. ukončil.

V Holicích 20. června 2022

Zapsala: Soňa Pařízková



USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLIC
ZE DNE 20. června 2022

U s n e s e n í  č. 587
Zastupitelstvo města Holic:

a) bere na vědomí, že zapisovatelkou jednání byla určena Soňa Pařízková a ověřovateli zápisu

Ing. Marek Duba, Ph.D. a Antonín Oliva;

b) schvaluje komisi pro úpravu návrhu usnesení ve složení: předseda: Tomáš Formánek, Ing.
Miloslav Jirsa, Marcela Rychlíková;

c) schvaluje navržený program jednání.

U s n e s e n í č. 588
Zastupitelstvo města Holic schvaluje postup Rady města Holic dle usnesení ze schůzí rady města od
zasedání Zastupitelstva města Holic 23. 05. 2022

U s n e s e n í  č. 589
Zastupitelstvo města Holic bere na vědomí Zprávu o zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí
v r. 2022.

U s n e s e n í  č. 590
Zastupitelstvo města Holic schvaluje aktualizovaný plán práce Rady a Zastupitelstva města Holic
na  2. pololetí 2022.

U s n e s e n í  č. 591
Zastupitelstvo města Holic bere na vědomí oznámení paní o vzdání se funkce
přísedícího Okresního soudu v Pardubicích.

U s n e s e n í  č. 592
Zastupitelstvo města Holic schvaluje 12. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2022 včetně
navržených změn.

U s n e s e n í  č. 593
Zastupitelstvo města Holic schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis smlouvy za
účelem umístění nového kabelového vedení nízkého napětí na pozemku p. č. 2391/5, ostatní plocha,
ul. Hradecká, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holic,
vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, název stavby:
“Holice, Hradecká p. č. 433/1 – kvn, TS, knn“ pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za úplatu formou
jednorázové náhrady ve výši 1 000 Kč + DPH.



U s n e s e n í  č. 594
Zastupitelstvo města Holic schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis smlouvy za
účelem umístění nového kabelového vedení nízkého napětí na pozemcích p. č. 1/1, zastavěná plocha
a nádvoří, ul. Bratří Čapků, p. č. 10/2, ostatní plocha – jiná plocha, ul. Bratří Čapků, p. č. 16/3, ostatní
plocha – ostatní komunikace, ul. Bratří Čapků, p. č. 16/4, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul.
Jungmannova, p. č. 16/5, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Jungmannova, p. č. 25/2, ostatní
plocha – ostatní komunikace, ul. Jungmannova, p. č. 31, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul.
Jungmannova, p. č. 33, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Jungmannova, vše k. ú. Holice
v Čechách, zapsané na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice
v Čechách, vedené Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, název
stavby: stavby “Holice, Holubova p. č. 1/1 - knn“ pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za úplatu formou
jednorázové náhrady ve výši 19.600 Kč + DPH.

U s n e s e n í  č. 595
Zastupitelstvo města Holic schvaluje v rámci přípravy Optických sítí v Holicích podpis smlouvy se
společností OMcom s.r.o., Holubova 735, Holice, 534 01 Holice smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti inženýrské sítě (veřejná komunikační síť) podle § 1785 a následujících občanského
zákoníku na pozemcích specifikovaných ve smlouvě, za úplatu formou jednorázové náhrady,
stanovenou na základě znaleckého posudku.

U s n e s e n í  č. 596
Zastupitelstvo města Holic schvaluje navržený postup prací úprav Kulturního domu v Holicích.

U s n e s e n í  č. 597
Zastupitelstvo města Holic bere na vědomí zpracování analýzy veřejných prostranství města Holic.

U s n e s e n í  č. 598
Zastupitelstvo Města Holic:

a) ruší usnesení ZM č. 244 ze dne 11. 5. 2020
b) schvaluje zřízení věcného břemene-služebnosti a podpis smlouvy za účelem umožnění

průchodu, vstupu oprávněného a umístění nezbytné technologie mlhoviště a pítka pro
Sokolský park do technické místnosti objektu občanské vybavenosti čp.446, umístěné na
pozemku p.č. 350/1, k.ú. Holice v Čechách, v majetku Tělocvičné jednoty Sokol Holice,
Holubova 446, 53401 Holice, za úplatu ve výši 300,-Kč/ rok včetně DPH ve prospěch
povinného.

U s n e s e n í  č. 599
Zastupitelstvo Města Holic bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne
15. 6. 2022.

U s n e s e n í  č. 600
Zastupitelstvo Města Holic bere na vědomí Zprávu Finančního výboru zastupitelstva města ze dne
17. 6. 2022.

U s n e s e n í  č. 601
Zastupitelstvo města Holic souhlasí s výpůjčkou prostor Mateřské školy Holice, Holubova 39, okres
Pardubice Domu dětí a mládeže Holice za účelem dočasného umístění adaptační skupiny pro
ukrajinské děti v termínu od. 1. 7. – 22. 7. 2022.

U s n e s e n í  č. 602
Zastupitelstvo města Holic souhlasí s výpůjčkou prostor Mateřské školy Holice, Pardubická 992,
okres Pardubice Domu dětí a mládeže Holice za účelem dočasného umístění adaptační skupiny pro
ukrajinské děti v termínu od 25. 7. – 26. 8. 2022.



U s n e s e n í  č. 603
Zastupitelstvo města Holic schvaluje uložení finančních prostředků města Holic do spořícího,
vkladového či termínovaného účtu v maximální výši 55 mil. Kč, na dobu určitou v délce maximálně
6 měsíců u bankovních ústavů Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Česká
spořitelna a.s. a pověřuje starostu města Holic uzavřít smlouvy týkající se zhodnocení finančních
prostředků města.

U s n e s e n í  č. 604
Zastupitelstvo města Holic doporučuje radě města revizi usnesení o výpovědi z nájmu Hradecké
pekárny s.r.o. a posouzení nabídky Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o. v porovnání s nabídkou
Hradecké pekárny s.r.o.

Zápis ověřili: ………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Starosta : Místostarosta:
Mgr. Ondřej Výborný Petr Kačer

………………………………………………………………..



Z Á P I S
ze zasedání Zastupitelstva města Holic, která se konala v pondělí

19. září 2022 od 18.00 hodin

ve velkém sále ZUŠ Karla Malicha

Přítomni: Petr Bajer, Ing. Marek Duba, PhD., Mgr. Ladislav Effenberk,
Tomáš Formánek, Karel Holub, Bc. Lenka Chotěnovská, Radek Chotěnovský,
Mgr. Jaroslava Janečková, Petr Kačer, Mgr. Miroslava Myslivcová,
Antonín Oliva, Mgr. Lukáš Peška, Mgr. Dana Půlpánová, Petr Rychlík,
Marcela Rychlíková, MUDr. Petr Skála, Ing. Vítězslav Vondrouš,
Mgr. Ondřej Výborný, Mgr. Veronika Marková

Omluveni: Ing. Miloslav Jirsa, PaedDr. Václav Vojtěch

PROGRAM:

1. Zahájení, jmenování zapisovatelky a ověřovatelů, návrh složení komise pro úpravu
návrhu usnesení a návrh programu jednání zastupitelstva města

2. Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města
3. Převody nemovitého majetku
4. Poliklinika Holice - financování pro rok 2022
5. Hasiči Holice – nový pohon vrat
6. Podání žádosti o dotaci – Fotovoltaika
7. Podání žádosti o dotaci – odbahnění rybníka Kamenec
8. Přehled plnění investičních akcí města
9. Plnění rozpočtu města k 30. červnu 2022
10. Rozpočtová změna
11. Zpráva o zhodnocení finančních prostředků
12. Shrnutí Hradecká pekárna/Sázava
13. Sdělení starosty města
14. Různé
15. Závěr



BOD 1

ZAHÁJENÍ

Jednání zastupitelstva města zahájil starosta Mgr. Ondřej Výborný. Konstatoval, že zasedání
bylo řádně svoláno a přítomna je nadpoloviční většina členů zastupitelstva.
Současně s pozvánkou dostali členové zastupitelstva návrh programu jednání. Starosta
přednesl návrh bodů do sdělení starosty. Navržený program byl schválen.
Zároveň zastupitelstvo rozhodlo, že rozprava bude probíhat ke každému bodu programu
zvlášť a také usnesení bude schvalováno ke každému bodu programu zvlášť veřejným
hlasováním.
Na návrh ověřovatelů, pana Antonína Olivy a Ing. Marka Duby schválilo zastupitelstvo zápis
z jednání 20. června 2022.

Schválení zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

Zapisovatelkou z jednání zastupitelstva jmenoval starosta pí. Miroslavu Hlavovou.

Jako nové ověřovatelky zápisu byly jmenovány:
Bc. Lenka Chotěnovská
Mgr. Miroslava Myslivcová .

Návrhová komise byla schválena ve složení:
předsedkyně: Mgr. Veronika Marková
členové: Radek Chotěnovský a MUDr. Petr Skála

Starosta vyzval členy zastupitelstva, aby případné návrhy na usnesení předávali návrhové
komisi v průběhu zasedání, pokud možno písemně.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 605 – všichni hlasovali pro.

18.19 hodin příchod Ing. Marek Duba
Přítomno 19 členů zastupitelstva města

BOD 2

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD MINULÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Kopie písemné zprávy, kterou členové zastupitelstva obdrželi předem k prostudování, je
součástí zápisu jako příloha č. 1

p. Antonín Oliva – usnesení č. 191 – dotázal se na upřesnění místa 8 rodinných domků

Mgr. Ondřej Výborný – sdělil, že se jedná o lokalitu za ulicí na Na Povětrníku a ukázal
na mapě

p. Antonín Oliva – usnesení č. 198 – poděkoval celému kontrolnímu výboru za odvedenou
práci



p. Antonín Oliva - usnesení č. 214 – stavební úpravy kulturního domu, dotázal se
na zhotovení studie

Mgr. Ondřej Výborný – okomentoval, že se již projednávalo na zastupitelstvu města, je třeba
udělat prováděcí studii, která zhodnotí všechna rizika

p. Antonín Oliva - usnesení č. 231 – pronájem garáže skautům, obává se, že částka je vyšší,
dotázal se, zda se jedná o cenu i s energiemi

Mgr. Ondřej Výborný – reagoval, že sami skauti navrhli tu částku, cena je bez energií

p. Antonín Oliva - usnesení č. 256 – z jakého důvodu byla socha přemístěna z kaple

Mgr. Ondřej Výborný – odpověděl, že není vhodné, aby v tak malém prostoru kaple byly
umístěny dvě sochy Panny Marie, po domluvě s paní Juračkovou je socha dočasně umístěna
v depozitáři

p. Antonín Oliva - usnesení č. 262 – stížnost paní ředitelky kulturního domu

Mgr. Ondřej Výborný – informoval, že se jedná o stížnost na nevhodné chování pana
místostarosty, p. Kačer se formálně paní ředitelce omluvil, také byla přijata příslušná opatření
k jednání s paní ředitelkou, jednat bude starosta nebo místostarosta (pouze za přítomnosti třetí
osoby), rada města není vyšetřujícím orgánem, paní ředitelka si přála stížnost projednat
na radě města

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 606 – všichni hlasovali pro.

BOD 3

PŘEVODY NEMOVITÉHO MAJETKU
Kopie písemné zprávy, kterou členové zastupitelstva obdrželi předem k prostudování, je
součástí zápisu jako příloha č. 2

1. ODPRODEJ NEMOVITOSTI
Žadatel:  Staré Holice, 534 01 Holice
Předmět prodeje: část pozemku p. č. 3423, výměra cca 96 m2, ostatní plocha – ostatní
komunikace a pozemku p. č. 3379/22, výměra 340 m2, trvalý travní porost, vše
ul. K Zastávce, k. ú. Holice v Čechách, zapsané na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec
Holice, vedené Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

Žadatelé mají zájem o odkoupení předmětných pozemků pro zvětšení stávající plochy
pro parkování a přístupu k pozemku.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 607 – všichni hlasovali pro.



2. SMĚNA NEMOVITOSTÍ
Žadatel: , Staré Město, 11000 Praha 1
Předmět směny:

Předmětné pozemky v majetku města:

 pozemek p. č. 2879, výměra 45 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace

 část pozemku p. č. 2795/2, výměra cca 13 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace,
vše ul. Staroholická, k. ú. Holice v Čechách, zapsané na LV 10005 katastru
nemovitostí pro obec Holice, vedené Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj,
Katastrální pracoviště Pardubice

Předmětný pozemek v majetku žadatelky:

 část pozemku p. č. 2795/4, výměra cca 69 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace,
ul. Staroholická, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 2092 katastru nemovitostí
pro obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Pardubice

Žadatelka má zájem o směnu předmětných pozemků pro provoz domu v souvislosti se
zbudováním budoucího vjezdu.

Paní  žádala již v roce 2015 o směnu pozemku p. č. 2879, výměra 45 m2

ve vlastnictví města, za sousední pozemek v jejím vlastnictví p. č. 2795/4, výměra
101 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Staroholická, k. ú. Holice v Čechách,
zapsaný na LV 2092 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedený Katastrálním úřadem pro
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.

Na základě vypracovaného znaleckého posudku č. 3005-015/15, ze dne 2. dubna 2015 od
Ing. Kateřiny Skladanové, byla stanovena cena pozemku p. č. 2879 vč. součástí na částku
48 070 Kč (cena pozemku 9 280 Kč + okrasné dřeviny 38 790 Kč) a cena pozemku
p. č. 2795/4 na částku 31 240 Kč, tzn. směna byla možná pouze s doplatkem 16 830 Kč,
což paní v roce 2015 odmítla.

Žadatelka souhlasila s aktualizací znaleckého posudku č. 3005-015/15 a jeho úhradou na své
náklady a podílením se na úhradě za zpracování geometrického plánu k oddělení části
pozemku p. č. 2795/4, výměra cca 32 m2 před jejím domem, který zůstane v jejím vlastnictví.

Na základě vypracovaného znaleckého posudku č. 3670/2022, ze dne 29. srpna 2022
od  kdy jsou všechny pozemky součástí veřejného prostranství, jsou
částečně se zpevněným povrchem, částečně s nezpevněným povrchem, stanovuje znalkyně
pro pozemky p. č. 2795/2 a 2795/4 jednotkovou obvyklou cenu ve výši 300 Kč/m2

a pro pozemek p. č. 2879 ve výši 400 Kč/m2 z důvodu existence trvalých porostů.

 určená cena pozemku p. č. 2879 a části pozemku p. č. 2795/2 (ve vlastnictví
města Holic)

21 900 Kč

 určená cena pozemku p. č. 2795/4 (ve vlastnictví paní Šubrtové)
20 700 Kč



Směnou pozemků proběhne majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikacemi
a chodníkem.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 608 – všichni hlasovali pro.

3. ODPRODEJ NEMOVITOSTI
Žadatel: , 534 01 Holice
Předmět prodeje: pozemek p. č. 1516/2, výměra 39 m2, zastavěná plocha a nádvoří
– společný dvůr, ul. Šrámkova, k. ú. Holice v Čechách, zapsaný na LV 10005 katastru
nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, vedený Katastrálním
úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

Odbor správy majetku a výstavby města oslovil jednotlivé uživatele připlocených pozemků
na základě schváleného usnesení č. 478 ze dne 10. září 2018, kde Zastupitelstvo města Holic
schválilo odprodej připlocených a užívaných pozemků za zohledněnou cenu z důvodu
dobrých mravů a dosavadní péče o pozemek vlastníka přilehlého pozemku a to 400 Kč/m2

a v případě pronájmu 40 Kč/m2/rok.

Cena 400 Kč/m2 za odkup pozemku, by byla s nynější situací na trhu nemovitostí podstatně
vyšší. Odbor správy majetku a výstavby města doporučuje zvážit tyto možnosti:

a) zadat vypracování znaleckého posudku pro zjištění aktuální ceny předmětného
pozemku

b) držet se původní zohledněné ceny 400 Kč/m2

Paní Hejlová spadá do balíčku připlocených pozemků z roku 2018, kdy odkup pozemku zprvu
odmítala. Nyní má zájem o odkoupení předmětného připloceného pozemku za kupní cenu
400 Kč/m2, tj. 15 600 Kč formou splátkového kalendáře na 12 měsíců (12x měsíční splátka
á 1 050) s počáteční jednorázovou úhradou 3 000 Kč před podpisem Smlouvy o budoucí
kupní smlouvě.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 609 – 18 členů hlasovalo pro, 1 se zdržel.

4. ODPRODEJ NEMOVITOSTI
Žadatelé:  533 52 Srch

Malšova Lhota, 500 09 Hradec Králové
Předmět prodeje: pozemek p. č. 4991/7, výměra 26 m2, ostatní plocha – ostatní
komunikace, místní část Podhráz, k. ú. Holice v Čechách, zapsaný na LV 10005 katastru
nemovitostí pro obec Holice, vedený Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Pardubice

Žadatelé mají zájem o odkoupení předmětného pozemku pro možnost vybudování vodovodní
a kanalizační přípojky pro RD na pozemku p. č. 4950, k. ú. Holice v Čechách.

Žadatelé si nechali zpracovat odhad č. 698/22/063 ze dne 21. července 2022 na tržní hodnotu
předmětného pozemku, který stanovuje jednotkovou cenu 250 Kč/m2, tj. celkem 6 500 Kč.

Vzhledem k tomu, že město Holice nemá v tomto směru výstavby žádné pozemky,
doporučuje odbor správy majetku a výstavby města schválit odprodej předmětného pozemku
za cenu 250 Kč/m2.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 610 – všichni hlasovali pro.



5. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVITOSTI
Převodce: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové
Předmět převodu: pozemek p. č. 6988/7, výměra 946 m2, ostatní plocha – ostatní
komunikace, k. ú. Holice v Čechách, zapsaný na LV 2938 katastru nemovitostí pro obec
Holice, vedený Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

Lesy České republiky bezúplatně převádí předmětný pozemek na základě žádosti města
ze dne 14. listopadu 2017.

Účetní hodnota předmětu bezúplatného převodu činí 3 595 Kč, dle účetní evidence
předávajícího.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 611 – všichni hlasovali pro.

6. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVITOSTI
Převodce: Město Týniště nad Orlicí

Obec Albrechtice nad Orlicí
Obec Nová Ves
Obec Vysoké Chvojno
Obec Chvojenec
Obec Býšť
Obec Poběžovice u Holic
Obec Ostřetín
Město Holice
Obec Dolní Roveň
Obec Horní Ředice
Obec Dolní Ředice
Město Dašice
Obec Kostěnice
Obec Moravany
Obec Slepotice

Příjemce: Lesní družstvo Vysoké Chvojno s. r. o.
IČO: 64826121, Soběslavova 82, 533 21 Vysoké Chvojno

Předmět převodu:

 pozemek p. č. 168, výměra 11 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba
bez čp/če, k. ú. Vysoké Chvojno, zapsaný na LV 282 katastru nemovitostí pro obec
Vysoké Chvojno, vedený Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Pardubice

 pozemek p. č. 231, výměra 459 m2, ostatní plocha a nádvoří, součástí je stavba
vodní dílo/hráz, k. ú. Bělečko, zapsaný na LV 218 katastru nemovitostí pro obec
Býšť, vedený Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Pardubice



Lesní družstvo Vysoké Chvojno s. r. o. obdrželo od obce Albrechtice nad Orlicí návrh
na bezúplatný převod předmětných pozemků. Důvodem návrhu převodu je současný
nevyhovující stav dle obecně platných předpisů, kdy by sdružené obce měly mít tyto stavby
zavedené v majetku v hodnotě svého spoluvlastnického podílu.

V roce 2005 proběhl převod vlastnických práv všech staveb ve vlastnictví 16 měst a obcí
na LD Vysoké Chvojno s. r. o.

Pozemek p. č. 168 v k. ú. Vysoké Chvojno získaly obce od LČR až v roce 2008, tudíž nemohl
být součástí výše zmiňovaného převodu. Pozemek je zastavěn malou zděnou kolnou
o rozměrech 2,6 x 4,25 metrů, kterou využívá LD jako sklad materiálu.

Pozemek p. č. 231 v k. ú. Bělečko vznikl při pasportu rybníka Kopytnářka a jeho
geometrickém zaměření v roce 2020, kdy byla hráz rybníka, dle platných předpisů, oddělena
jako stavba.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 612 – všichni hlasovali pro.

7. PŘEVOD NEMOVITOSTI – Charita
Žadatel: Oblastní charita Pardubice, IČ: 46492160, V Ráji 732, 530 02 Pardubice
Předmět daru: část pozemku p. č. 9041, výměra cca 6 234 m2, trvalý travní porost,
ul. Vysokomýtská, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 10005 katastru nemovitostí pro
obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Pardubice

Oblastní charita Pardubice oslovila město Holice o možném darování části předmětného
pozemku k realizaci výstavby Centra sociálních služeb v Holicích.

Zastupitelstvo města Holic na svém zasedání dne 14. března 2022, usnesením č. 558,
schválilo změnu územního plánu na plochu občanského vybavení na pozemcích p. č. 9040,
9038 a části pozemku p. č. 9041 v k. ú. Holice v Čechách.

Výstavba je plánována ve 3 etapách:

 Etapa 1: Odlehčovací služba ambulantní - do roku 2030

Pracovníci charity pečují o klienty, kteří z důvodu věku, zdravotního postižení
či chronického onemocnění nemohou zůstat sami doma v době, kdy si pečující
osoba potřebuje zajistit osobní záležitosti, odpočinout či chodí
do zaměstnání. Posláním je poskytovat stravu a péči osobám od 18 let, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného postižení nebo chronického
onemocnění, avšak běžně žijí v domácím prostředí. Při poskytování sociální služby
se postupuje tak, aby se život klientů blížil jejich běžnému způsobu života, na který
jsou zvyklí z domácího prostředí.
Sociálně zdravotní konzultant + sociální poradenství - jedná se o terénního
pracovníka, který bude v případě oslovení poskytovat konzultace v domácím
prostředí rodin pečujících o své blízké nebo v prostorách Charitní pečovatelské
služby: oblast zdravotní: výběr a způsob použití kompenzační pomůcky, jak správně
manipulovat a polohovat osobu se sníženou soběstačností, jak se starat o zdravotní
stav pečované osoby, apod. oblast sociální: konzultace, jak jednat s úřady, pomoc
s vyplněním formulářů, nasměrování na další možnou péči, apod.



 Etapa 2: Odlehčovací služba pobytová - do roku 2030

Pracovníci charity zajišťují péči, stravu a ubytování od jednoho dne a noci až
na maximální dobu třech měsíců klientům, o které se rodina nemůže starat v době
vlastní nemoci, dovolené či vlastního nezbytného odpočinku. Zajišťují komplexní
péči, včetně péče zdravotní. Při poskytování sociální služby se postupuje takovým
způsobem, aby se život klientů co nejvíce blížil běžnému způsobu života,
na který jsou zvyklí z domácího prostředí.

 Etapa 3: Zázemí mobilního hospice - do roku 2032

Domácí hospic Andělů strážných – péče o nevyléčitelně nemocné v prostředí
domova, umožňuje trávit poslední dny či týdny života bez nesnesitelné bolesti mezi
blízkými. Péče je poskytována dle předpisu lékaře bezplatně. Pracovníci charity jsou
k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. O pacienty se stará multidisciplinární
tým, který poskytuje lékařskou, ošetřovatelskou, psychosociální a duchovní péči.
Paliativní ambulance – je určena pacientům s pokročilým vážným onemocněním,
kteří potřebují řešit obtíže způsobující bolest, dušnost, potíže s trávením,
ale i psychické problémy (úzkost, deprese či delirium), jejichž léčba přesahuje
možnosti ošetřujícího nebo praktického lékaře. Lékař na základě vyšetření
doporučí plán péče, který bude respektovat přání pacienta a jeho blízkých, kteří o něj
pečují. Součástí plánu jsou i doporučení pro situace, kdy dojde k vážným
komplikacím (zhoršení zdravotního stavu pacienta i výpadek pečujícího).
Půjčovna kompenzačních pomůcek – Kompenzační pomůcky usnadňují péči,
přinášejí větší komfort pacientům i pečujícím. Lidé se sníženou soběstačností mohou
zůstat součástí přirozeného prostředí a plnohodnotně žít v kruhu blízkých.
Půjčují antidekubitní matrace, francouzské hole, infuzní pumpy a stojany, kyslíkové
koncentrátory, WC nástavce, polohovací postele, sedačky do vany, mechanické
vozíky, chodítka, toaletní židle a další.

OSMVM oslovil projektanta  (Charita) k předložení kvalifikovaného odhadu
dopravního inženýra (dopravně-technické řešení) a předpokládaných nákladů pro využití
příjezdové komunikace od ul. Vysokomýtská po parkoviště u hřbitova.

Studie příjezdové komunikace předložená společností VECTURA Pardubice s. r. o. prověřila
rozsah a charakter úprav vedoucích ke zkapacitnění komunikace se závěrem, že je možné
takové úpravy provést pouze na pozemcích města. Rozvoj lokality bude vyžadovat
odpovídající dopravní napojení (dvoupruhová komunikace) a zejména doplnění chodníku,
který bude mít rozhodující vliv na výškové řešení podélného profilu, tak aby byl dodržen
maximální přípustný sklon z pohledu platných norem.

OSMVM nechal zpracovat odborné vyjádření 21/2022 ze dne 14. srpna 2022 od 
na určení tržní hodnoty předmětného darovaného pozemku, kde byla stanovena

tržní hodnota ve výši 1 500 Kč/m2.

p. Antonín Oliva – se dotázal, zda se bude stavět na 3 části a také zda rok 2032, je rokem
dokončení výstavby, kdy bude stavba zahájena

paní ředitelka Oblastní charity Pardubice – krátce pohovořila o třech etapách výstavby
a potvrdila, že v roce 2032 by se měla stavba dokončit, zahájení stavby bude co nejdříve
(v příštím roce)



Mgr. Ondřej Výborný – doplnil, že s Oblastní charitou Pardubice má město dohodu

MUDr. Petr Skála – dotázal se, kdo bude financovat zasíťování pozemků

Mgr. Ondřej Výborný – odpověděl, že vyčíslení nákladů pro město je ve zprávě

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 613 – všichni hlasovali pro.

8. PŘEDKUPNÍ PRÁVO
Odprodej chaty postavené na cizím pozemku – využití předkupního práva
Spoluvlastníci pozemku p. č. 395/2, k. ú. Holice v Čechách, na LV 860
Město Týniště nad Orlicí, Obec Albrechtice nad Orlicí, Obec Nová Ves, Obec Vysoké
Chvojno, Obec Chvojenec, Obec Býšť, Obec Poběžovice u Holic, Obec Ostřetín, Město
Holice, Obec Dolní Roveň, Obec Horní Ředice, Obec Dolní Ředice, Město Dašice, Obec
Kostěnice, Obec Moravany, Obec Slepotice
Převod chaty ve vlastnictví soukromé osoby, chata postavená na pozemku p. č. 395/2
v podílovém spoluvlastnictví výše uvedených měst a obcí.

Vlastník chaty:
Předmět prodeje: chata evidenční číslo 36
Postavená na pozemku: p. č. 395/2 o výměře 23 m2 – lesní pozemek
Katastrální území: Štěpánovsko
List vlastnictví: 613

Pan Zářecký má v úmyslu prodat chatu třetí osobě. Dle ustanovení nového občanského
zákoníku § 2147 a § 3056 zák. 89/2012 Sb. nabízí předmět prodeje oprávněným, tj. výše
uvedeným podílovým spoluvlastníkům pozemku označeného jako pozemková parcela
p. č. 395/2 v k. ú. Štěpánovsko, na němž je chata postavena (Město Holice 320/767), k využití
předkupního práva ve smyslu § 3056 a § 2147 zákona 89/2012 Sb.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 614 – všichni hlasovali pro.

9. ZRUŠENÍ USNESENÍ
Žadatel:  Staré Holice, 534 01 Holice
Předmět prodeje: část pozemku p. č. 1567/1, výměra cca 40 m2, ostatní plocha,
ul. Nádražní, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec
Holice, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.

Žadatel měl opakovaně zájem o odkoupení části předmětného pozemku s dodržením
požadavku ponechání šíře pozemku komunikace 8 m (projednáno se SÚ).

Zastupitelstvo města Holic schválilo na svém zasedání dne 24. května 2021, usnesením
č. 391, odprodej části pozemku p. č. 1567/1, výměra cca 40 m2, ostatní plocha, ul. Nádražní,
k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice,
vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice,
za podmínky dodržení požadavku ponechání šíře pozemku komunikace 8 m za kupní cenu
400 Kč/m2 panu 



Pro možnost uskutečnění odprodeje části předmětného pozemku a sepsání kupní smlouvy je
nutné nechat vyhotovit geometrický plán.

Žadatel byl již několikrát vyzván (písemně, telefonicky i elektronicky) k vyhotovení
geometrického plánu. Poslední dopis z 5. srpna 2022 si nevyzvedl a vrátil se na MÚ Holice
zpět.

Z výše jmenovaných důvodů navrhuje OSMVM zrušit usnesení ZM č. 391, ze dne
24. května 2021.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 615 – všichni hlasovali pro.

10. ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI (SVB – Mjr. Baumanna)
Žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
zastoupena společností ELRO Czech, s. r. o., Ostřetín 288, 534 01 Holice
Dotčené nemovitosti: pozemek p. č. 982/5, ostatní plocha, ul. Mjr. Baumanna, k. ú. Holice
v Čechách, zapsaný na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedený Katastrálním
úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

Název stavby: „Holice, Mjr. Baumanna p. č. 982/9 – knn“

Dne 15. prosince 2021 Zastupitelstvo města Holic, usnesením č. 527, schválilo zřízení
věcného břemene - služebnosti a podpis smlouvy o budoucí smlouvě za účelem umístění
nového kabelového vedení nízkého napětí na dotčeném pozemku za úplatu formou
jednorázové náhrady ve výši 2 000 Kč + DPH, která předcházela smlouvě o zřízení věcného
břemene – služebnosti.

Odbor správy majetku nyní předkládá Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-2022686/VB/02, Holice, Mjr. Baumanna p. č. 982/9 – knn, za úplatu formou
jednorázové náhrady ve výši 2 000 Kč + DPH.

Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 3859-635/2021 potvrzený
Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice dne
14. dubna 2022 pod č. PGP-777/2022-606.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 616 – všichni hlasovali pro.

11. ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI (SBVB – Staroholická 438)
Investor: ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
zastoupena společností ELRO Czech, s. r. o., IČ: 04669754, Ostřetín 288, 534 01 Holice
Dotčená nemovitost: pozemek p. č. 2422/35, ostatní plocha – silnice, ul. Staroholická,
k. ú. Holice v Čechách, zapsaný na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedený
Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

ČEZ Distribuce, a. s., je budoucím provozovatelem distribuční soustavy, v tomto případě
stavby “PA Holice Staroholická 438 knn“.

Podle energetického zákona č. 458/2000 Sb. je povinna uzavřít s vlastníkem pozemku
dotčeného stavbou kabelového vedení smlouvu o zřízení věcného břemene. Veškeré náklady
spojené s vyhotovením smlouvy o zřízení věcného břemene nese budoucí oprávněný
z věcného břemene, a to ČEZ Distribuce, a. s. Děčín.



Předpokládaný rozsah omezení Dotčené nemovitosti činí 4 bm.

Jednorázová náhrada je stanovena ve výši 2 000 Kč + DPH.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 617 – všichni hlasovali pro.

12. ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI (SBVB – Nádražní 273)
Investor: ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
zastoupena společností ELRO Czech, s. r. o., IČ: 04669754, Ostřetín 288, 534 01 Holice
Dotčená nemovitost: pozemek p. č. 2426, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Nádražní,
k. ú. Holice v Čechách, zapsaný na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedený
Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

ČEZ Distribuce, a. s., je budoucím provozovatelem distribuční soustavy, v tomto případě
stavby “PA Holice Nádražní 273 knn“.

Podle energetického zákona č. 458/2000 Sb. je povinna uzavřít s vlastníkem pozemku
dotčeného stavbou kabelového vedení smlouvu o zřízení věcného břemene. Veškeré náklady
spojené s vyhotovením smlouvy o zřízení věcného břemene nese budoucí oprávněný
z věcného břemene, a to ČEZ Distribuce, a. s. Děčín.

Předpokládaný rozsah omezení Dotčené nemovitosti činí 1 bm.

Jednorázová náhrada je stanovena ve výši 2 000 Kč + DPH.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 618 – všichni hlasovali pro.

13. ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI (SBVB – Koudelka)
Investor: ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
zastoupena společností Energomontáže Votroubek s. r. o., Strojnická 1646,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Dotčená nemovitost: pozemek p. č. 3843/14, orná půda, místní část Koudelka, k. ú. Holice
v Čechách, zapsaný na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedený Katastrálním
úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

ČEZ Distribuce, a. s., je budoucím provozovatelem distribuční soustavy, v tomto případě
stavby “Holice, Koudelka p. č. 3836/2 – nn, knn“.

Podle energetického zákona č. 458/2000 Sb. je povinna uzavřít s vlastníkem pozemku
dotčeného stavbou kabelového vedení smlouvu o zřízení věcného břemene. Veškeré náklady
spojené s vyhotovením smlouvy o zřízení věcného břemene nese budoucí oprávněný
z věcného břemene, a to ČEZ Distribuce, a. s. Děčín.

Předpokládaný rozsah omezení Dotčené nemovitosti činí 75 bm. Jednorázová náhrada je
stanovena ve výši 8 100 Kč + DPH.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 619 – všichni hlasovali pro.



BOD 4

POLIKLINIKA HOLICE – FINANCOVÁNÍ PRO ROK 2022
Kopie písemné zprávy, kterou členové zastupitelstva obdrželi předem k prostudování, je
součástí zápisu jako příloha č. 3

Mgr. Ondřej Výborný – doplnil, že budova má provozní nedostatky, vloni se investovalo
do odvodnění objektu, letos se bude opravovat střecha, byla oslovena firma, která zhodnotí
celkový objekt po stránce technické a stanoví postup oprav

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 620 – všichni hlasovali pro.

BOD 5

HASIČI HOLICE – NOVÝ POHON VRAT
Kopie písemné zprávy, kterou členové zastupitelstva obdrželi předem k prostudování, je
součástí zápisu jako příloha č. 4

Mgr. Ondřej Výborný – informoval, že hasiči požadují uzavření areálu, část pozemků je
města a část hasičů, finanční prostředky ve výši 150 000 Kč budou hrazeny z rozpočtu města
a podobnou částku poskytne i Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 621 – všichni hlasovali pro.

BOD 6

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI - FOTOVOLTAIKA
Kopie písemné zprávy, kterou členové zastupitelstva obdrželi předem k prostudování, je
součástí zápisu jako příloha č. 5

Mgr. Ondřej Výborný – krátce pohovořil k aktuálnímu tématu úspora energií, záměrně se
neuvádí budovy škol a hala, jelikož v době čerpání energie ze slunce tyto budovy nejsou
využité, společnost Enovation s. r. o., Praha, vyřídí veškerou administraci, samotné podání
žádosti a manažerské řízení procesu, v rozpočtových změnách je uvedena částka
1 300 000 Kč, za tuto částku vzniknou energetické audity, samotné podání žádosti, projektová
dokumentace, statika, aktualizace energetických štítků, samotná realizace je předpokládaná
na částku 6 200 000 Kč pro 5 budov, předpokládaný stupeň soběstačnosti se blíží k 50%
dohromady, dotace u OPŽP 73%, druhá výzva je u MŽP, kde je dotace nižší

p. Antonín Oliva – se dotázal, zda bude budováno i s úložištěm

Mgr. Ondřej Výborný – odpověděl, že momentálně bez úložiště, ale může se ještě změnit

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 622 – všichni hlasovali pro.



BOD 7

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI – ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA KAMENEC
Kopie písemné zprávy, kterou členové zastupitelstva obdrželi předem k prostudování, je
součástí zápisu jako příloha č. 6

p. Antonín Oliva – se dotázal, jaké využití bude mít rybník

Mgr. Ondřej Výborný – informoval, že se bude také zpevňovat hráz, která je ve velmi
špatném stavu, využití není blíže specifikováno

Ing. Vítězslav Vondrouš – doplnil, že pokud se na odbahnění vztahuje dotace, nemůže být
využito k hospodářské či komerční činnosti, rybník musí sloužit pouze jako nádrž vody

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 623 – všichni hlasovali pro.

BOD 8

PŘEHLED PLNĚNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA
Kopie písemné zprávy, kterou členové zastupitelstva obdrželi předem k prostudování, je
součástí zápisu jako příloha č. 7

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 624 – všichni hlasovali pro.

BOD 9

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA K 30. ČERVNU 2022
Kopie písemné zprávy, kterou členové zastupitelstva obdrželi předem k prostudování, je
součástí zápisu jako příloha č. 8

Ing. Eva Vorlová – doplnila, že k 31. srpnu 2022 je kladné saldo, příjmy města jsou vyšší než
výdaje, je to způsobeno neprofinancováním některých velkých investičních akcí jako oprava
ulice Bratří Čapků nebo budovy na náměstí čp. 10 (ze stran výdajů) a vyššími daňovými
výnosy (ze strany příjmů)

Zastupitelstvo města Holic schválila usnesení č. 625 – všichni hlasovali pro.

BOD 10

ROZPOČTOVÁ ZMĚNA
Kopie písemné zprávy, kterou členové zastupitelstva obdrželi předem k prostudování, je
součástí zápisu jako příloha č. 9



Ing. Eva Vorlová – okomentovala jednotlivé změny v příjmech a výdajích města, také zmínila
požadavek TS na zákonné navýšení platových tarifů, bohužel však neobdržela od TS potřebné
podklady, navrhuje tedy bod odložit na příští jednání, u bodu 3.138 fotovoltaika došlo
k upřesnění ceny na 1 300 000 Kč

Petr Bajer – sdělil, že finanční výbor projednával tuto změnu a souhlasil se schválením,
zároveň u bodu č. 2.128 - Nákup tepla – doporučil upravit výši záloh na energie nájemníkům
nejpozději k 1. lednu 2023 dle aktuálních záloh dodavatelů

Mgr. Ondřej Výborný – dodal, že nájemníci byli již vyzváni k navýšení záloh, v položce krytí
je vidět navýšení řádově o 670 000 Kč, nové zálohy budou vypočítány podle reálné ceny

Zastupitelstvo města Holic schválila usnesení č. 626 – všichni hlasovali pro.

BOD 11

ZPRÁVA O ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Kopie písemné zprávy, kterou členové zastupitelstva obdrželi předem k prostudování, je
součástí zápisu jako příloha č. 10

Ing. Eva Vorlová – po zhodnocení finanční stránky města a porovnání úrokových sazeb
doporučila volných 25 000 000 Kč (přesah na daňových výnosech) uložit u Komerční banky,
a. s., koncem září bude zároveň končit lhůta pro uložení 10 000 000 Kč a 15 730 000 Kč
u České spořitelny, a. s. (nové poptávkové řízení), navrhuje tedy do usnesení uvést rovnou
částku 51 000 000 Kč

p. Petr Bajer – potvrdil, že finanční výbor doporučuje schválit uložení finančních prostředků
města Holic u bankovního ústavu Komerční banka, a. s.

Zastupitelstvo města Holic schválila usnesení č. 627 – všichni hlasovali pro.

Zastupitelstvo města Holic schválila usnesení č. 628 – všichni hlasovali pro.

BOD 12

SHRNUTÍ HRADECKÁ PEKÁRNA/SÁZAVA
Kopie písemné zprávy, kterou členové zastupitelstva obdrželi předem k prostudování, je
součástí zápisu jako příloha č. 11

Tento bod byl pouze informativní, žádné připomínky.



BOD 13

SDĚLENÍ STAROSTY

Mgr. Ondřej Výborný - konstatoval, že ke dni 19. září 2022 je na území města 8 občanů
nakažených onemocněním covid-19 a aktuální počet Ukrajinců žijících v Holicích je 374

BOD 14

RŮZNÉ

Zápis finančního výboru ze 4. jednání konaného 14. září 2022
Kopie písemné zprávy, kterou členové zastupitelstva obdrželi na stůl je příloha č. 12

p. Petr Bajer – shrnul, že jednotlivé body byly doporučeny zastupitelstvu ke schválení

DDM Holice

p. Antonín Oliva – se dotázal, jaká výše byla peněžních účelových darů pro DDM Holice
a od koho

Ing. Eva Vorlová – odpověděla, DDM Holice získalo 100 000 Kč od společnosti Dobrý
skutek a 50 000 Kč od společnosti Wienerberger s. r. o.

Vzhledem k tomu, že byl schválený program jednání Zastupitelstva města Holic vyčerpán
a nebyly další dotazy ani připomínky, poděkoval starosta za účast a v 19.14 hodin jednání
ukončil.

Zapsala: Miroslava Hlavová

V Holicích 19. září 2022



USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLIC ZE DNE
19. září 2022

Usnesení č. 605
Zastupitelstvo města Holic:

a) bere na vědomí, že zapisovatelkou jednání byla určena Miroslava Hlavová
a ověřovatelkami zápisu Bc. Lenka Chotěnovská a Mgr. Miroslava Myslivcová

b) schvaluje komisi pro úpravu návrhu usnesení ve složení: předsedkyně: Mgr. Veronika
Marková, členové: Radek Chotěnovský, MUDr. Petr Skála

c) schvaluje navržený program jednání.

Usnesení č. 606
Zastupitelstvo města Holic schvaluje postup Rady města Holic dle usnesení ze schůzí rady
města od zasedání Zastupitelstva města Holic 20. června 2022.

Usnesení č. 607
Zastupitelstvo města Holic neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku
p. č. 3423, výměra cca 96 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace a pozemku
p. č. 3379/22, výměra 340 m2, trvalý travní porost, vše ul. K Zastávce, k. ú. Holice v Čechách,
zapsané na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedené Katastrálním úřadem
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.

Usnesení č. 608
Zastupitelstvo města Holic schvaluje směnu pozemku p. č. 2879, výměra 45 m2, ostatní
plocha – ostatní komunikace a části pozemku p. č. 2795/2, výměra cca 13 m2, ostatní plocha
– ostatní komunikace, vše ul. Staroholická, k. ú. Holice v Čechách, zapsané

na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedené Katastrálním úřadem
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice za část pozemku, ve vlastnictví paní

, p. č. 2795/4, výměra
cca 69 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Staroholická, k. ú. Holice v Čechách,
zapsaném na LV 2092 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice s doplatkem ve výši dle znaleckého
posudku č. 3670/2022 zpřesněného podle vyhotoveného geometrického plánu.

Usnesení č. 609
Zastupitelstvo města Holic schvaluje odprodej pozemku p. č. 1516/2, výměra 39 m2,
zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr, ul. Šrámkova, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném
na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice za kupní cenu 400 Kč/m2 formou
splátkového kalendáře na dobu 12 měsíců s počáteční jednorázovou úhradou 3 000 Kč paní

 534 01 Holice.

Usnesení č. 610
Zastupitelstvo města Holic schvaluje prodej pozemku p. č. 4991/7, výměra 26 m2, ostatní
plocha – ostatní komunikace, místní část Podhráz, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném
na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice za kupní cenu 250 Kč/m2 panu 



Usnesení č. 611
Zastupitelstvo města Holic schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 6988/7, výměra
946 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném
na LV 2938 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice do majetku města od Lesů České
republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

Usnesení č. 612
Zastupitelstvo města Holic schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 168, výměra 11 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, k. ú. Vysoké Chvojno, zapsaném
na LV 282 katastru nemovitostí pro obec Vysoké Chvojno, vedeném Katastrálním úřadem pro
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice a pozemku p. č. 231, výměra 459 m2,
ostatní plocha a nádvoří, součástí je stavba vodní dílo/hráz, k. ú. Bělečko, zapsaném
na LV 218 katastru nemovitostí pro obec Býšť, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický
kraj, Katastrální pracoviště Pardubice Lesnímu družstvu Vysoké Chvojno
s. r. o., IČO: 64826121, Soběslavova 82, 533 21 Vysoké Chvojno.

Usnesení č. 613
Zastupitelstvo města Holic schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 9041, výměra
cca 6 234 m2, trvalý travní porost, ul. Vysokomýtská, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném
na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, za podmínek stanovených v důvodové
zprávě, Oblastní charitě Pardubice, IČ: 46492160, V Ráji 732, 530 02 Pardubice za účelem
výstavby Centra sociálních služeb Holice.

Usnesení č. 614
Zastupitelstvo města Holic schvaluje nevyužít předkupní právo k výkupu chaty
ev. č. 36, na pozemku p. č. 395/2 v k. ú. Štěpánovsko v podílovém spoluvlastnictví 16 měst
a obcí (320/767).

Usnesení č. 615
Zastupitelstvo města Holic ruší své usnesení č. 391 ze dne 24. května 2021.

Usnesení č. 616
Zastupitelstvo města Holic schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis
smlouvy za účelem umístění nového kabelového vedení nízkého napětí na pozemku
p. č. 982/5, ostatní plocha, ul. Mjr. Baumanna, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném
na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, název stavby: “Holice, Mjr. Baumanna
p. č. 982/9 – knn“ pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, za úplatu formou jednorázové náhrady
ve výši 2 000 Kč + DPH.

Usnesení č. 617
Zastupitelstvo města Holic schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis
smlouvy za účelem umístění nového kabelového vedení nízkého napětí na pozemku
p. č. 2422/35, ostatní plocha – silnice, ul. Staroholická, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném
na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, název stavby: “PA Holice Staroholická



438 knn“ pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši
2 000 Kč + DPH.

Usnesení č. 618
Zastupitelstvo města Holic schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis
smlouvy za účelem umístění nového kabelového vedení nízkého napětí na pozemku
p. č. 2426, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Nádražní, k. ú. Holice v Čechách,
zapsaném na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, název stavby: “PA Holice Nádražní
273 knn“ pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši
2 000 Kč + DPH.

Usnesení č. 619
Zastupitelstvo města Holic schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis
smlouvy za účelem umístění nového kabelového vedení nízkého napětí na pozemku
p. č. 3843/14, orná půda, místní část Koudelka, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném
na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, název stavby: “Holice, Koudelka
p. č. 3836/2 – nn, knn“ pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, za úplatu formou jednorázové

náhrady ve výši 8 100 Kč + DPH.

Usnesení č. 620
Zastupitelstvo města bere na vědomí zvolený postup přípravy opravy Polikliniky Holice.

Usnesení č. 621
Zastupitelstvo města schvaluje podpis smlouvy o bezúplatném převodu majetku - 3 ks sloupů
se signalizačním zařízením - výstražná světla pro výjezd požární techniky z požární stanice
Holice, ul. Hradecká, čp. 1036, do vlastnictví České republiky – Hasičského záchranného
sboru Pardubického kraje.

Usnesení č. 622
Zastupitelstvo města Holic schvaluje podání žádosti o dotaci na akci: „Fotovoltaické
elektrárny na veřejných budovách, Holice“ ve výzvě od OPŽP - 11. výzva - Obnovitelné
zdroje energie ve veřejných budovách, případně ve výzvě od MŽP z programu 2. Nové
obnovitelné zdroje v energetice (RES+).

Usnesení č. 623
Zastupitelstvo města Holic schvaluje podání žádosti o dotaci od MZe na akci: „Odbahnění
rybníka Kamenec“.

Usnesení č. 624
Zastupitelstvo města Holic bere na vědomí plnění plánu akcí na rok 2022.

Usnesení č. 625
Zastupitelstvo města schvaluje plnění rozpočtu města k 30. červnu 2022.



Usnesení č. 626
Zastupitelstvo města Holic schvaluje

a) 17. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2022 včetně navržených změn
b) finanční dar ve výši 40 000 Kč Oblastní charitě Pardubice na domácí hospicovou

péči.

Usnesení č. 627
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o zhodnocení finančních prostředků města.

Usnesení č. 628
Zastupitelstvo města Holic schvaluje uložení finančních prostředků města Holic do spořícího,
vkladového či termínovaného účtu v maximální výši 51 000 000 Kč, na dobu určitou v délce
maximálně 6 měsíců u bankovních ústavů Komerční banka, a. s., Československá obchodní
banka, a. s., Česká spořitelna a. s. a pověřuje starostu města Holic uzavřít smlouvy týkající se
zhodnocení finančních prostředků města.

Usnesení č. 629
Zastupitelstvo města Holic bere na vědomí zprávu finančního výboru.

Zápis ověřily: ……………………………………………

……………………………………………

Starosta: Místostarosta:
Mgr. Ondřej Výborný Petr Kačer



Z Á P I S 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Holic, které se konalo v pondělí

 
17. října 2022 od 18.00 hodin   

 

ve společenském sále Základní umělecké školy Karla Malicha Holice 

 

 

Přítomni:  Petr Bajer, Josef Bartoníček, Josef Branda, Ing. Marek Duba, PhD., 

Mgr. Ladislav Effenberk, Roman Hlava, Bc. Lenka Chotěnovská,  

Radek Chotěnovský, Petr Kačer, Vratislav Karel, DiS., Mgr. Jana  

Koudelová, DiS., Milan Matys, Bc. Filip Moučka, Mgr. Lukáš Peška, 

Mgr. Dana Půlpánová, Jiří Růžička, MUDr. Petr Skála, Petr Sopoliga,  

Rostislav Škrba, PaedDr. Václav Vojtěch, CSc., Mgr. Ondřej Výborný  

 

 

Program:  

 

 

1) Zahájení 

2) Slib členů zastupitelstva  

3) Určení zapisovatele/ky, ověřovatelů zápisu a schválení programu 

4) Schválení volební a komise pro úpravu usnesení 

5) Schválení volebního řádu 

6) Volba starosty, místostarosty a členů rady města 

a) určení uvolněných funkcí, počtu místostarostů a členů rady 

b) volba starosty 

c) volba místostarostů 

d) volba dalších členů rady  

7) Zřízení finančního výboru (FV) a kontrolního výboru (KV) 

a) určení počtu členů FV a KV  

b) volba předsedy FV a KV  

8) Odměny za výkon neuvolněných funkcí 

9) Různé 

10) Závěr 

 

 

 

 

 



BOD 1  

 

ZAHÁJENÍ 

 
Zasedání zahájil stávající starosta Mgr. Ondřej Výborný, přivítal přítomné a požádal PaedDr. 

Václava Vojtěcha, CSc., aby se v souladu s uplatňovanou tradicí v našem městě ujal řízení 

zasedání zastupitelstva do doby, než bude zvolen nový starosta.  

  

PaedDr. Vojtěch, CSc. –  

konstatoval, že zasedání ZM bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s ustanovením  

§ 91 odst. 1 zákona o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.) konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty 

pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasováni. Lhůta uplynula dne 7. října 

2022 a žádný návrh nebyl podán. 

Podle ustanovení podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla Informace o svolání zasedání ZM 

na elektronické úřední desce Městského úřadu Holice zveřejněna v souladu se zákonem o 

obcích po dobu nejméně 7 dní, a to od 7. října 2022 do 17. října 2022. 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva města předáno osvědčení o zvolení 

členem zastupitelstva města podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí a o změně některých zákonů (zákon č. 491/2001 Sb.)  

Konstatoval, že podle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je přítomno 21 členů 

zastupitelstva města. Jsme tedy schopni se usnášet. 

Zápis z předchozího zasedání ZM byl uložen k nahlédnutí u Městského úřadu Holice. Dále 

byl přístupný všem členům zastupitelstva na oficiálních webových stránkách města. Proti 

tomuto zápisu nebyla podána žádná námitka, a proto se považuje za schválený. 

 

BOD 2  

 

SLIB ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA   

  

PaedDr. Vojtěch, CSc. –  

požádal členy ZM, aby přistoupili v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona o obcích ke 

složení slibu. Před složením slibu upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s 

výhradou má za následek zánik mandátu (ustanovení § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 

do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 

Složení slibu proběhne tak, že text slibu nejprve přečte a podepíše. Potom budou zváni 

členové zastupitelstva Holic, jednotlivě podle abecedy k předsednickému stolu. Slib složí 

podpisem textu slibu a podáním ruky předsedajícímu pronesením slova “SLIBUJI“. 

Text slibu:  

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“ 



Požádal podle abecedy prvního p. Petra Bajera, aby přistoupil k předsednickému stolu a složil 

slib a stejně tak ostatní členové zastupitelstva. 

Jednotliví zastupitelé svým podpisem a podáním ruky PaedDr. Vojtěchovi se slovy „slibuji“ 

složili zákonem předepsaný slib (žádný člen ZM neodmítl složit slib, ani nesložil slib 

s výhradou). Podepsané sliby jsou nedílnou součástí zápisu jako příloha č. 1. 

 

Poté zazněla státní hymna v podání Svatomartinského sboru. 

 

 

BOD 3 

 

URČENÍ ZAPISOVATELKY, OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A SCHVÁLENÍ 

PROGRAMU 

 
PaedDr. Vojtěch, CSc. –  

navrhl jmenovat zapisovatelkou paní Soňu Pařízkovou a ověřovateli pana Petra Bajera a pana 

Josefa Bartoníčka. 

Dotázal se, zda má někdo z členů ZM jiný návrh nebo doplnění – bez návrhu a doplnění 

Zároveň doporučil, aby se zasedání řídilo programem dle předloženého návrhu, který 

zastupitelé obdrželi v pozvánce, a byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu. Program 

zasedání byl všemi hlasy schválen. 

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 1 – všichni přítomní hlasovali pro. 

 

 

BOD 4 

 

SCHVÁLENÍ VOLEBNÍ KOMISE A KOMISE PRO ÚPRAVU NÁVRHU 

USNESENÍ 

 
Dle schváleného programu bylo přistoupeno k volbě volební komise a komise pro úpravu 

návrhu usnesení.  

PaedDr. Vojtěch, CSc. –  

navrhl komisi ve složení: 

Předseda: Bc. Lenka Chotěnovská 

Členové:  Ing. Marek Duba, Ph.D., MUDr. Petr Skála 

Dotázal se, zda má někdo jiný návrh (bez návrhu) a kdo souhlasí, aby komise pracovala v 

navrženém složení – 18 členů hlasovalo pro, 3 se zdrželi 

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 2 – 20 členů hlasovalo pro, 1 se zdržel. 

 

 

 



BOD 5 

 

SCHVÁLENÍ VOLEBNÍHO ŘÁDU  

 
PaedDr. Vojtěch, CSc. –  

dalším bodem je schválení volebního řádu pro volbu orgánů města Holic Zastupitelstvem 

města Holic. Všichni členové ZM volební řád obdrželi, dotázal se, zda má někdo připomínku 

k navrženému volebnímu řádu – bez připomínek  

Bc. Chotěnovská –  

seznámila přítomné s volebním řádem  

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 3 – všichni přítomní hlasovali pro. 

 

Volební řád je nedílnou součástí zápisu jako příloha č. 2. 

 

 

BOD 6  

 

VOLBA STAROSTY, MÍSTOSTAROSTY A ČLENŮ RADY MĚSTA 

HOLIC 
  

PaedDr. Vojtěch, CSc. – 

podle programu bylo přistoupeno k volbě starosty, místostarosty nebo místostarostů a členů 

rady města. Tento bod bude rozdělen, do čtyř samostatných bodů. Nejprve se bude jednat  

o určení uvolněných funkcí, počtu místostarostů a počtu členů rady, pak bude následovat 

volba starosty, následně volba místostarosty a na závěr volba členů rady města. 

A. Určení uvolněných funkcí, počtu místostarostů a počtu členů rady 

V souladu s tradicí uplatňovanou v našem městě navrhl, aby: 

a) pro výkon funkce starosty a místostarosty města Holic byli členové zastupitelstva 

uvolněni  

b) zastupitelstvo města volilo jednoho uvolněného místostarostu 

c) rada města měla sedm členů 

K jednotlivým návrhům nebyl podán žádný jiný návrh ze strany zastupitelů.  

Zastupitelstvo města schválilo Holic usnesení č. 4 – všichni přítomní hlasovali pro. 

 

B. Volba starosty 

Bc. Chotěnovská –  

konstatovala, že volba proběhne v souladu se schváleným volebním řádem tajným 

hlasováním, za tímto účelem komise rozdala volební lístky; předsedkyně seznámila přítomné 



s postupem volby - na volebním lístku zastupitelé označí křížkem jednoho kandidáta s tím, že 

pokud kandidát získá nejméně 11 hlasů je zvolen 

 

Bc. Chotěnovská –  

vyzvala zástupce politických stran, aby předali písemně svůj návrh na kandidáta funkce 

starosty města,  

komise obdržela pouze jeden návrh PRO Holice a ODS navrhla Mgr. Ondřeje Výborného,  

po provedené tajné volbě a sečtení hlasů konstatovala, že Mgr. Ondřej Výborný byl zvolen  

16 hlasy starostou města pro volební období 2022-2026 a poté přečetla znění usnesení. 

 

Zastupitelstvo města Holic potvrdilo tajnou volbou usnesení č. 5. 

 

Nově zvolený starosta Mgr. Ondřej Výborný převzal od PaedDr. Vojtěcha závěsný odznak se 

státním znakem, ujal se řízení jednání a pronesl krátký proslov. 

 

starosta –  

poděkoval bývalému zastupitelstvu za 4 roky práce pro město Holice s tím, že s novým 

zastupitelstvem navážeme na dobrou vzájemnou spolupráci, vyzval nejen všechny zastupitele 

napříč politickým spektrem, ale také občany ke spolupráci s tím, že budou vítány podněty, 

návrhy, připomínky s akceptací spravedlivé a konstruktivní kritiky. 

 

 

C. Volba místostarosty 
   

starosta –  

předal slovo předsedkyni volební komise 

 

Bc. Chotěnovská –  

vyzvala zástupce volebních stran, aby volební komisi předali návrhy kandidátů na funkci 

místostarosty města, 

konstatovala, že komise obdržela 1 návrh - PRO Holice a ODS navrhla na funkci 

místostarosty pana Petr Kačera, poté vyzvala zastupitele, aby přistoupili k volbě na 

obdrženém volebním lístku, 

po provedené tajné volbě oznámila, že místostarostou města Holic pro volební období 2022 - 

2026 byl zvolen pan Petr Kačer, který obdržel 13 hlasů, a poté přečetla znění usnesení. 

 

Zastupitelstvo města Holic potvrdilo tajnou volbou usnesení č. 6. 

 

 

D. Volba zbývajících členů Rady města Holic    
  

Bc. Chotěnovská – 

vyzvala zástupce volebních stran, aby volební komisi předložili návrhy kandidátů na 

zbývajících 5 členů Rady města Holic 

komise obdržela 1 návrh kandidátů, které podalo PRO Holice a ODS na členy rady jsou 

navrženi pan Roman Hlava, Mgr. Jana Koudelová, DiS., Mgr. Lukáš Peška, Mgr. Dana 

Půlpánová a pan Petra Sopoliga 

 

Po provedené tajné volbě předsedkyně volební komise oznámila, že členy Rady města Holic 



pro volební období 2022-2026  byli zvoleni s počtem hlasů: Romana Hlava 14 hlasů,  

Mgr. Jana Koudelová, DiS., Mgr. Lukáš Peška, Mgr. Dana Půlpánová a Petr Sopoliga 

obdrželi shodně 12 hlasů, a poté přečetla znění usnesení. 

 

Zastupitelstvo města Holic potvrdilo tajnou volbou usnesení č. 7. 

 

 

BOD 7 

 

ZŘÍZENÍ FINANČNÍHO (FV) A KONTROLNÍHO VÝBORU (KV)  

 

Bc. Lenka Chotěnovská –  

bod obsahuje 2 části: 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního a kontrolního výboru  

 

Bc. Chotěnovská –  

konstatovala, že volba předsedů proběhne aklamačně s tím, že návrhem strany 3 PK Pro 

město Holice na předsedu finančního výboru je pan Petr Bajer a návrhem Strany soukromníků 

a nezávislých pro sport kulturu předsedu kontrolního výboru je Mgr. Ladislav Effenberk 

 

Hlasování o návrzích –  

předseda FV Petr Bajer – 20 členů hlasovalo pro, 1 se zdržel 

předseda KV Mgr. Ladislav Effenberk – 20 členů hlasovalo pro, 1 se zdržel. 

 

starosta –  

návrhem je 5 členů výborů  - další návrh nebyl předložen  

 

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 8 – všichni přítomní hlasovali pro. 

 

Zastupitelstvo města Holic potvrdilo volbou usnesení č. 9. 

 

Zpráva volební komise o provedených volbách podle bodu 6 a 7 je nedílnou součástí zápisu 

jako příloha č. 3. 

 

 

BOD 8  

 

ODMĚNY NEUVOLNĚNÝM ZASTUPITELŮM 

 
Bc. Vitman –  

konstatoval, že je obvyklé, aby zastupitelstvo na svém zasedání schválilo odměny 

neuvolněných zastupitelů  

 

Bc. Chotěnovská –  

seznámila přítomné s návrhem usnesení a odměnami jednotlivých funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva  

 

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 10 – všichni přítomní hlasovali pro.  

 



BOD 9  

 

RŮZNÉ   

  

Mgr. Ondřej Výborný – 

předkládán je aktualizovaný plán práce ZM a RM do konce roku 2022, změnou je termín rady 

7. 12. 2022 (původní termín 5. 12.),  

první jednání nové rady města bude 24. října 2022,  

rada města dne 21. 11. 2022 bude na městském úřadu za účasti zastupitelů s projednáním 

návrhu rozpočtu města na rok 2023  

 

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 11 – všichni přítomní hlasovali pro.  

 

 

BOD 10  

 

ZÁVĚR   
 

Vzhledem k tomu, že byl schválený program jednání vyčerpán a nebyly další dotazy ani 

připomínky, poděkoval starosta všem přítomným za účast a zasedání zastupitelstva  

v 19:30 hodin ukončil. 

 

V Holicích 17. 10. 2022 

 

Zapsala: Soňa Pařízková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLIC KONANÉHO DNE 

17. října 2022

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Holic:

a) bere na vědomí, že zapisovatelkou jednání byla určena paní Soňa Pařízková a

ověřovateli zápisu pan Petr Bajer a pan Josef Bartoníček; 

b) schvaluje navržený program jednání.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Holic:

a) schvaluje volební komisi ve složení: předseda: Bc. Lenka Chotěnovská, členové:  Ing.

Marek Duba, Ph.D. a MUDr. Petr Skála;

b) stanovuje, že volební komise bude zároveň ustavena komisí pro úpravu návrhu

usnesení.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Holic schvaluje volební řád pro volbu orgánů města Holic dle 

předloženého návrhu.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Holic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) a m) zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Holic stanovuje:

a) že pro výkon funkce starosty a místostarosty města Holic budou členové zastupitelstva

uvolněni;

b) že zastupitelstvo města bude volit jednoho uvolněného místostarostu;

c) že rada města bude mít sedm členů.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Holic zvolilo tajnou volbou v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 

m) a § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počtem 

16 hlasů starostou města Holic pana Mgr. Ondřeje Výborného

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Holic zvolilo tajnou volbou v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 

m) a § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počtem 

13 hlasů starostou města Holic pana Petra Kačera.

 



Usnesení č. 7 

Zastupitelstvo města Holic zvolilo tajnou volbou v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 

m) a § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tyto další 

členy Rady města Holic:  

− pana Romana Hlavu 

− paní Mgr. Janu Koudelovou DiS. 

− pana Mgr. Lukáše Pešku 

− paní Mgr. Danu Půlpánovou  

− pana Petra Sopoligu  

Usnesení č. 8 

Zastupitelstvo města Holic zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) a § 117 

odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, finanční výbor a 

kontrolní výbor, oba výbory budou pětičlenné. 

Usnesení č. 9 

Zastupitelstvo města Holic zvolilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 

4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: 

a) do funkce předsedy finančního výboru Petr Bajera; 

b) do funkce předsedy kontrolního výboru Mgr. Ladislava Effenberka. 

Usnesení č. 10 

Zastupitelstvo města Holic: 

a) stanovuje v souladu s ustanovení § 72 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za 

výkon funkce členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění 

pozdějších předpisů, odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva takto: 

− člen rady …… 5.200 Kč, 

− předseda výboru nebo komise …… 2.600 Kč, 

− člen výboru nebo komise …… 2.100 Kč, 

− člen zastupitelstva bez dalších funkcí …… 1.300 Kč; 

b) stanovuje, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí z výčtu: člen rady, předseda 

výboru nebo komise, člen výboru nebo komise, se odměna neuvolněnému členovi 

zastupitelstva poskytne jako součet nejvýše tří odměn stanovených pro jednotlivé jím 

zastávané funkce, upravené v ustanovení § 74 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, (člen rady, předseda výboru nebo komise, člen výboru 



nebo komise). Do součtu se nezahrnují odměny za výkon člena zastupitelstva bez 

dalších funkcí; 

c) stanovuje, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou 

poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na 

uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální 

změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce 

(starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, clena výboru, člena 

komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce; 

d) stanovuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zák. č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, odměny za výkon funkce člena výboru nebo 

komise, který není zastupitelem ve výši 800 Kč za jedno zasedání výboru nebo 

komise. Tyto odměny se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. 

Usnesení č. 11 

Zastupitelstvo města Holic schvaluje aktualizovaný plán práce Zastupitelstva a Rady města 

Holic na 2. pololetí roku 2022 dle předloženého návrhu. 

 

 

 

 

Zápis ověřili:   ……………………………………………………………….. 

 

   ……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

        

Mgr. Ondřej Výborný       Petr Kačer 

starosta města        místostarosta města 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z Á P I S 

 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Holic, které se konalo v pondělí  

 

17. října 2022 od 18.00 hodin   

 

ve společenském sále Základní umělecké školy Karla Malicha Holice 

 

 

Přítomni:  Petr Bajer, Josef Bartoníček, Josef Branda, Ing. Marek Duba, PhD., 

Mgr. Ladislav Effenberk, Roman Hlava, Bc. Lenka Chotěnovská,  

Radek Chotěnovský, Petr Kačer, Vratislav Karel, DiS., Mgr. Jana  

Koudelová, DiS., Milan Matys, Bc. Filip Moučka, Mgr. Lukáš Peška, 

Mgr. Dana Půlpánová, Jiří Růžička, MUDr. Petr Skála, Petr Sopoliga,  

Rostislav Škrba, PaedDr. Václav Vojtěch, CSc., Mgr. Ondřej Výborný  

 

 

Program:  

 

 

1) Zahájení 

2) Slib členů zastupitelstva  

3) Určení zapisovatele/ky, ověřovatelů zápisu a schválení programu 

4) Schválení volební a komise pro úpravu usnesení 

5) Schválení volebního řádu 

6) Volba starosty, místostarosty a členů rady města 

a) určení uvolněných funkcí, počtu místostarostů a členů rady 

b) volba starosty 

c) volba místostarostů 

d) volba dalších členů rady  

7) Zřízení finančního výboru (FV) a kontrolního výboru (KV) 

a) určení počtu členů FV a KV  

b) volba předsedy FV a KV  

8) Odměny za výkon neuvolněných funkcí 

9) Různé 

10) Závěr 

 

 

 

 

 



BOD 1  

 

ZAHÁJENÍ 

 
Zasedání zahájil stávající starosta Mgr. Ondřej Výborný, přivítal přítomné a požádal PaedDr. 

Václava Vojtěcha, CSc., aby se v souladu s uplatňovanou tradicí v našem městě ujal řízení 

zasedání zastupitelstva do doby, než bude zvolen nový starosta.  

  

PaedDr. Vojtěch, CSc. –  

konstatoval, že zasedání ZM bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s ustanovením  

§ 91 odst. 1 zákona o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.) konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty 

pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasováni. Lhůta uplynula dne 7. října 

2022 a žádný návrh nebyl podán. 

Podle ustanovení podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla Informace o svolání zasedání ZM 

na elektronické úřední desce Městského úřadu Holice zveřejněna v souladu se zákonem o 

obcích po dobu nejméně 7 dní, a to od 7. října 2022 do 17. října 2022. 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva města předáno osvědčení o zvolení 

členem zastupitelstva města podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí a o změně některých zákonů (zákon č. 491/2001 Sb.)  

Konstatoval, že podle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je přítomno 21 členů 

zastupitelstva města. Jsme tedy schopni se usnášet. 

Zápis z předchozího zasedání ZM byl uložen k nahlédnutí u Městského úřadu Holice. Dále 

byl přístupný všem členům zastupitelstva na oficiálních webových stránkách města. Proti 

tomuto zápisu nebyla podána žádná námitka, a proto se považuje za schválený. 

 

BOD 2  

 

SLIB ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA   

  

PaedDr. Vojtěch, CSc. –  

požádal členy ZM, aby přistoupili v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona o obcích ke 

složení slibu. Před složením slibu upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s 

výhradou má za následek zánik mandátu (ustanovení § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 

do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 

Složení slibu proběhne tak, že text slibu nejprve přečte a podepíše. Potom budou zváni 

členové zastupitelstva Holic, jednotlivě podle abecedy k předsednickému stolu. Slib složí 

podpisem textu slibu a podáním ruky předsedajícímu pronesením slova “SLIBUJI“. 

Text slibu:  

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“ 



Požádal podle abecedy prvního p. Petra Bajera, aby přistoupil k předsednickému stolu a složil 

slib a stejně tak ostatní členové zastupitelstva. 

Jednotliví zastupitelé svým podpisem a podáním ruky PaedDr. Vojtěchovi se slovy „slibuji“ 

složili zákonem předepsaný slib (žádný člen ZM neodmítl složit slib, ani nesložil slib 

s výhradou). Podepsané sliby jsou nedílnou součástí zápisu jako příloha č. 1. 

 

Poté zazněla státní hymna v podání Svatomartinského sboru. 

 

 

BOD 3 

 

URČENÍ ZAPISOVATELKY, OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A SCHVÁLENÍ 

PROGRAMU 

 
PaedDr. Vojtěch, CSc. –  

navrhl jmenovat zapisovatelkou paní Soňu Pařízkovou a ověřovateli pana Petra Bajera a pana 

Josefa Bartoníčka. 

Dotázal se, zda má někdo z členů ZM jiný návrh nebo doplnění – bez návrhu a doplnění 

Zároveň doporučil, aby se zasedání řídilo programem dle předloženého návrhu, který 

zastupitelé obdrželi v pozvánce, a byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu. Program 

zasedání byl všemi hlasy schválen. 

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/1/2022 – všichni přítomní hlasovali pro. 

 

 

BOD 4 

 

SCHVÁLENÍ VOLEBNÍ KOMISE A KOMISE PRO ÚPRAVU NÁVRHU 

USNESENÍ 

 
Dle schváleného programu bylo přistoupeno k volbě volební komise a komise pro úpravu 

návrhu usnesení.  

PaedDr. Vojtěch, CSc. –  

navrhl komisi ve složení: 

Předseda: Bc. Lenka Chotěnovská 

Členové:  Ing. Marek Duba, Ph.D., MUDr. Petr Skála 

Dotázal se, zda má někdo jiný návrh (bez návrhu) a kdo souhlasí, aby komise pracovala v 

navrženém složení – 18 členů hlasovalo pro, 3 se zdrželi 

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/2/2022  – 20 členů hlasovalo pro, 1 se 

zdržel. 

 

 



 

BOD 5 

 

SCHVÁLENÍ VOLEBNÍHO ŘÁDU  

 
PaedDr. Vojtěch, CSc. –  

dalším bodem je schválení volebního řádu pro volbu orgánů města Holic Zastupitelstvem 

města Holic. Všichni členové ZM volební řád obdrželi, dotázal se, zda má někdo připomínku 

k navrženému volebnímu řádu – bez připomínek  

Bc. Chotěnovská –  

seznámila přítomné s volebním řádem  

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/3/2022  – všichni přítomní hlasovali pro. 

 

Volební řád je nedílnou součástí zápisu jako příloha č. 2. 

 

 

BOD 6  

 

VOLBA STAROSTY, MÍSTOSTAROSTY A ČLENŮ RADY MĚSTA 

HOLIC 
  

PaedDr. Vojtěch, CSc. – 

podle programu bylo přistoupeno k volbě starosty, místostarosty nebo místostarostů a členů 

rady města. Tento bod bude rozdělen, do čtyř samostatných bodů. Nejprve se bude jednat  

o určení uvolněných funkcí, počtu místostarostů a počtu členů rady, pak bude následovat 

volba starosty, následně volba místostarosty a na závěr volba členů rady města. 

A. Určení uvolněných funkcí, počtu místostarostů a počtu členů rady 

V souladu s tradicí uplatňovanou v našem městě navrhl, aby: 

a) pro výkon funkce starosty a místostarosty města Holic byli členové zastupitelstva 

uvolněni  

b) zastupitelstvo města volilo jednoho uvolněného místostarostu 

c) rada města měla sedm členů 

K jednotlivým návrhům nebyl podán žádný jiný návrh ze strany zastupitelů.  

Zastupitelstvo města schválilo Holic usnesení č. Z/4/2022  – všichni přítomní hlasovali pro. 

 

B. Volba starosty 

Bc. Chotěnovská –  



konstatovala, že volba proběhne v souladu se schváleným volebním řádem tajným 

hlasováním, za tímto účelem komise rozdala volební lístky; předsedkyně seznámila přítomné 

s postupem volby - na volebním lístku zastupitelé označí křížkem jednoho kandidáta s tím, že 

pokud kandidát získá nejméně 11 hlasů je zvolen 

 

Bc. Chotěnovská –  

vyzvala zástupce politických stran, aby předali písemně svůj návrh na kandidáta funkce 

starosty města,  

komise obdržela pouze jeden návrh PRO Holice a ODS navrhla Mgr. Ondřeje Výborného,  

po provedené tajné volbě a sečtení hlasů konstatovala, že Mgr. Ondřej Výborný byl zvolen  

16 hlasy starostou města pro volební období 2022-2026 a poté přečetla znění usnesení. 

 

Zastupitelstvo města Holic potvrdilo tajnou volbou usnesení č. Z/5/2022. 

 

Nově zvolený starosta Mgr. Ondřej Výborný převzal od PaedDr. Vojtěcha závěsný odznak se 

státním znakem, ujal se řízení jednání a pronesl krátký proslov. 

 

starosta –  

poděkoval bývalému zastupitelstvu za 4 roky práce pro město Holice s tím, že s novým 

zastupitelstvem navážeme na dobrou vzájemnou spolupráci, vyzval nejen všechny zastupitele 

napříč politickým spektrem, ale také občany ke spolupráci s tím, že budou vítány podněty, 

návrhy, připomínky s akceptací spravedlivé a konstruktivní kritiky. 

 

 

C. Volba místostarosty 
   

starosta –  

předal slovo předsedkyni volební komise 

 

Bc. Chotěnovská –  

vyzvala zástupce volebních stran, aby volební komisi předali návrhy kandidátů na funkci 

místostarosty města, 

konstatovala, že komise obdržela 1 návrh - PRO Holice a ODS navrhla na funkci 

místostarosty pana Petr Kačera, poté vyzvala zastupitele, aby přistoupili k volbě na 

obdrženém volebním lístku, 

po provedené tajné volbě oznámila, že místostarostou města Holic pro volební období 2022 - 

2026 byl zvolen pan Petr Kačer, který obdržel 13 hlasů, a poté přečetla znění usnesení. 

 

Zastupitelstvo města Holic potvrdilo tajnou volbou usnesení č. Z/6/2022. 

 

 

D. Volba zbývajících členů Rady města Holic    
  

Bc. Chotěnovská – 

vyzvala zástupce volebních stran, aby volební komisi předložili návrhy kandidátů na 

zbývajících 5 členů Rady města Holic 

komise obdržela 1 návrh kandidátů, které podalo PRO Holice a ODS na členy rady jsou 

navrženi pan Roman Hlava, Mgr. Jana Koudelová, DiS., Mgr. Lukáš Peška, Mgr. Dana 

Půlpánová a pan Petra Sopoliga 



 

Po provedené tajné volbě předsedkyně volební komise oznámila, že členy Rady města Holic 

pro volební období 2022-2026  byli zvoleni s počtem hlasů: Romana Hlava 14 hlasů,  

Mgr. Jana Koudelová, DiS., Mgr. Lukáš Peška, Mgr. Dana Půlpánová a Petr Sopoliga 

obdrželi shodně 12 hlasů, a poté přečetla znění usnesení. 

 

Zastupitelstvo města Holic potvrdilo tajnou volbou usnesení č. Z/7/2022. 

 

 

BOD 7 

 

ZŘÍZENÍ FINANČNÍHO (FV) A KONTROLNÍHO VÝBORU (KV)  

 

Bc. Lenka Chotěnovská –  

bod obsahuje 2 části: 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního a kontrolního výboru  

 

Bc. Chotěnovská –  

konstatovala, že volba předsedů proběhne aklamačně s tím, že návrhem strany 3 PK Pro 

město Holice na předsedu finančního výboru je pan Petr Bajer a návrhem Strany soukromníků 

a nezávislých pro sport kulturu předsedu kontrolního výboru je Mgr. Ladislav Effenberk 

 

Hlasování o návrzích –  

předseda FV Petr Bajer – 20 členů hlasovalo pro, 1 se zdržel 

předseda KV Mgr. Ladislav Effenberk – 20 členů hlasovalo pro, 1 se zdržel. 

 

starosta –  

návrhem je 5 členů výborů  - další návrh nebyl předložen  

 

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/8/2022  – všichni přítomní hlasovali pro. 

 

Zastupitelstvo města Holic potvrdilo volbou usnesení č. Z/9/2022. 

 

Zpráva volební komise o provedených volbách podle bodu 6 a 7 je nedílnou součástí zápisu 

jako příloha č. 3. 

 

 

BOD 8  

 

ODMĚNY NEUVOLNĚNÝM ZASTUPITELŮM 

 
Bc. Vitman –  

konstatoval, že je obvyklé, aby zastupitelstvo na svém zasedání schválilo odměny 

neuvolněných zastupitelů  

 

Bc. Chotěnovská –  

seznámila přítomné s návrhem usnesení a odměnami jednotlivých funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva  

 



Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/10/2022  – všichni přítomní hlasovali 

pro.  

 

BOD 9  

 

RŮZNÉ   

  

Mgr. Ondřej Výborný – 

předkládán je aktualizovaný plán práce ZM a RM do konce roku 2022, změnou je termín rady 

7. 12. 2022 (původní termín 5. 12.),  

první jednání nové rady města bude 24. října 2022,  

rada města dne 21. 11. 2022 bude na městském úřadu za účasti zastupitelů s projednáním 

návrhu rozpočtu města na rok 2023  

 

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/11/2022 – všichni přítomní hlasovali 

pro.  

 

 

BOD 10  

 

ZÁVĚR   
 

Vzhledem k tomu, že byl schválený program jednání vyčerpán a nebyly další dotazy ani 

připomínky, poděkoval starosta všem přítomným za účast a zasedání zastupitelstva  

v 19:30 hodin ukončil. 

 

V Holicích 17. 10. 2022 

 

Zapsala: Soňa Pařízková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLIC KONANÉHO DNE 

17. října 2022

 

Usnesení č. Z/1/2022 

Zastupitelstvo města Holic:

a) bere na vědomí, že zapisovatelkou jednání byla určena paní Soňa Pařízková a

ověřovateli zápisu pan Petr Bajer a pan Josef Bartoníček; 

b) schvaluje navržený program jednání.

Usnesení č. Z/2/2022 

Zastupitelstvo města Holic:

a) schvaluje volební komisi ve složení: předseda: Bc. Lenka Chotěnovská, členové:  Ing.

Marek Duba, Ph.D. a MUDr. Petr Skála;

b) stanovuje, že volební komise bude zároveň ustavena komisí pro úpravu návrhu

usnesení. 

Usnesení č. Z/3/2022

Zastupitelstvo města Holic schvaluje volební řád pro volbu orgánů města Holic dle 

předloženého návrhu.

Usnesení č. Z/4/2022

Zastupitelstvo města Holic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) a m) zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Holic stanovuje:

a) že pro výkon funkce starosty a místostarosty města Holic budou členové zastupitelstva

uvolněni;

b) že zastupitelstvo města bude volit jednoho uvolněného místostarostu;

c) že rada města bude mít sedm členů.

Usnesení č. Z/5/2022

Zastupitelstvo města Holic zvolilo tajnou volbou v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 

m) a § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počtem 

16 hlasů starostou města Holic pana Mgr. Ondřeje Výborného.

Usnesení č. Z/6/2022

Zastupitelstvo města Holic zvolilo tajnou volbou v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 

m) a § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počtem 

13 hlasů místostarostou města Holic pana Petra Kačera.

 



 

Usnesení č. Z/7/2022 

Zastupitelstvo města Holic zvolilo tajnou volbou v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 

m) a § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tyto další 

členy Rady města Holic:  

− pana Romana Hlavu 

− paní Mgr. Janu Koudelovou DiS. 

− pana Mgr. Lukáše Pešku 

− paní Mgr. Danu Půlpánovou  

− pana Petra Sopoligu  

Usnesení č. Z/8/2022 

Zastupitelstvo města Holic zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) a § 117 

odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, finanční výbor a 

kontrolní výbor, oba výbory budou pětičlenné. 

Usnesení č. Z/9/2022 

Zastupitelstvo města Holic zvolilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 

4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: 

a) do funkce předsedy finančního výboru Petr Bajera; 

b) do funkce předsedy kontrolního výboru Mgr. Ladislava Effenberka. 

Usnesení č. Z/10/2022 

Zastupitelstvo města Holic: 

a) stanovuje v souladu s ustanovení § 72 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za 

výkon funkce členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění 

pozdějších předpisů, odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva takto: 

− člen rady …… 5.200 Kč, 

− předseda výboru nebo komise …… 2.600 Kč, 

− člen výboru nebo komise …… 2.100 Kč, 

− člen zastupitelstva bez dalších funkcí …… 1.300 Kč; 

b) stanovuje, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí z výčtu: člen rady, předseda 

výboru nebo komise, člen výboru nebo komise, se odměna neuvolněnému členovi 

zastupitelstva poskytne jako součet nejvýše tří odměn stanovených pro jednotlivé jím 

zastávané funkce, upravené v ustanovení § 74 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 



ve znění pozdějších předpisů, (člen rady, předseda výboru nebo komise, člen výboru 

nebo komise). Do součtu se nezahrnují odměny za výkon člena zastupitelstva bez 

dalších funkcí; 

c) stanovuje, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou 

poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na 

uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální 

změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce 

(starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena 

komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce; 

d) stanovuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zák. č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, odměny za výkon funkce člena výboru nebo 

komise, který není zastupitelem ve výši 800 Kč za jedno zasedání výboru nebo 

komise. Tyto odměny se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. 

Usnesení č. Z/11/2022 

Zastupitelstvo města Holic schvaluje aktualizovaný plán práce Zastupitelstva a Rady města 

Holic na 2. pololetí roku 2022 dle předloženého návrhu. 

 

 

 

 

Zápis ověřili:   ……………………………………………………………….. 

 

   ……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

        

Mgr. Ondřej Výborný       Petr Kačer 

starosta města        místostarosta města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z Á P I S 

ze zasedání Zastupitelstva města Holic, konané v p o n d ě l í 

 

21. listopadu 2022 od 18.00 hodin 

 

v zasedací místnosti Městského úřadu Holice 

 

Přítomni:  Petr Bajer, Josef Bartoníček, Josef Branda, Ing. Marek Duba, PhD.,  
Roman Hlava, Bc. Lenka Chotěnovská, Radek Chotěnovský, Petr Kačer, Vratislav 
Karel, DiS., Mgr. Jana Koudelová DiS., Milan Matys, Filip Moučka, Mgr. Lukáš Peška, 
Mgr. Dana Půlpánová, Jiří Růžička, MUDr. Petr Skála, Petr Sopoliga, Rostislav Škrba, 
Mgr. Ondřej Výborný 

 

Omluveni: Mgr. Ladislav Effenberk, PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. 

 
 

Program:  

 

1) Zahájení, jmenování zapisovatelky a ověřovatelů, volba komise pro úpravu návrhu usnesení 
a návrh programu jednání zastupitelstva města 

2) Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 

3) Nový jednací řád zastupitelstva města 

4) Schválení přijetí dotací (Modernizace chat Blažkovec a Oprava lesního hřiště Kamenec) 

5) Schválení podání žádosti (MMR ZŚ Komenského, oprava elektroinstalace a rozvodů) 

6) Plnění rozpočtu města k 30. 9. 2022 

7) Rozpočtová změna 

8) Pravidla rozpočtového provizoria 

9) Zpráva o zhodnocení uložených finančních prostředků 

10) Sdělení starosty města 

11) Různé 

12) Závěr 

 
 



BOD 1  

ZAHÁJENÍ  

Jednání zastupitelstva města zahájil starosta Mgr. Ondřej Výborný. Konstatoval, že zasedání bylo 
řádně svoláno a přítomna je nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Současně s pozvánkou dostali 
členové zastupitelstva návrh programu jednání. Starosta přednesl návrh bodu do sdělení starosty. 
Navržený program byl schválen. Zároveň zastupitelstvo rozhodlo, že rozprava bude probíhat ke 
každému bodu programu zvlášť a také usnesení bude schvalováno ke každému bodu programu 
zvlášť veřejným hlasováním. Na návrh ověřovatelů, Petra Bajera a Josefa Bartoníčka, schválilo 
zastupitelstvo zápis z jednání 17. října 2022. 

 

SCHVÁLENÍ ZAPISOVATELE, OVĚŘOVATELŮ A NÁVRHOVÉ KOMISE 

Zapisovatelkou z jednání zastupitelstva jmenoval starosta pí. Soňu Pařízkovou. Jako noví ověřovatelé 
zápisu byli jmenováni: 

p. Josef Branda 

Ing. Marek Duba, Ph.D. 

     

Návrhová komise byla schválena ve složení: 

předseda: Roman Hlava  
členové: Rostislav Škrba, MUDr. Petr Skála   
    
Starosta vyzval členy zastupitelstva, aby případné návrhy na usnesení předávali návrhové komisi 
v průběhu zasedání, pokud možno písemně. 

 

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/12/2022–18 členů hlasovalo pro, 1 se zdržel.
  

BOD 2 

ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA OD MINULÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA   

Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha 
č. 2. 

 

p. Kačer –  

doplnil o usnesení z dnešní rady  

p. Chotěnovský –  

k usnesení č. 23 – složení komisí rady, konstatoval, že byla zcela opomíjena opozice  

starosta – sdělil, že rada se rozhodla pro složení komisí z řad odborníků, specialistů 

p. Branda –  

zeptal se, kdo je tedy ve školské komisi odborník 

p. Hlava –  

sportovní a školská komise – u ní je základní náplní sportovní komise, pokud bude, nějaký podnět pro 
školskou komisi, bude se jím zabývat. Pokud bude potřeba, specialisty si přizvou. 

doplnil starosta, že ze zkušeností není potřeba, aby školská komise byla samostatná  

 

 

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/13/2022–15 členů hlasovalo pro, 1 proti a 3 se 
zdrželi. 



 

BOD 3  

NOVÝ JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA  

Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha 
č. 3. 

 

Bc. Vitman –  

konstatoval, že stávající řád je z r. 2000, nový jednací řád je předkládán aktualizovaný, kde je 
zahrnuto pořizování audiovizuálního záznamu, alternativa elektronického hlasování, přílohou je 
volební řád pro tajnou volbu starosty, místostarosty a členů rady a pro volbu členů a předsedů výborů, 
který se nebude muset do budoucna již schvalovat 

p. Chotěnovský čl. 6, bod 15/ -  

resp. omezuje vystoupení zastupitelů na 3 minuty, navrhuje omezit v případě zásadních porušení, dle 
jeho názoru jsou 3 minuty na hraně demokracie; navrhl zcela vypustit tento bod, nebo 10 minut na 
vystoupení jednoho zastupitele 

Ing. Duba –  

dotázal se, zda je něco v jednacím řádu zásadního, čím by se měli zabývat 

p. Sopoliga –  

sdělil, že předsedající po uplynulém limitu může odebrat zastupiteli slovo 

Bc. Vitman –  

vše je na vašem zvážení – rozhodnutí   

Ing. Duba –  

navrhl nelimitovat počet vystoupení  

p. Vohralík ml. –  

dotázal se, kde si občané záznam najdou, zda na Youtube, on osobně nahrávky zveřejňuje pod 
Creative commons 

Bc. Vitman –  

záznamy budou na stránkách města a zřejmě na Youtube  

 

Hlasování o návrhu Ing. Duby vypuštění 2 vět jednacího řádu (čl. 6, bod 15/ - 3 a 4 věta): 13 členů 
hlasovalo pro, 1 proti a 5 se zdrželo – návrh byl schválen  

 

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/14/2022–16 členů hlasovalo pro, 3 se zdrželi. 

 

BOD 4  

SCHVÁLENÍ PŘIJETÍ DOTACÍ – MODERNIZACE CHAT NA BLAŽKOVCI A OPRAVA LESNÍHO 
HŘIŠTĚ KAMENEC   

Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha 
č. 4. 

 

pí Kovaříková –  

schválení přijetí dotace u těchto 2 akcí je nutným krokem k realizaci  

 



Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/15/2022 – všichni přítomní hlasovali pro. 

BOD 5 

SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI – MMR ZŚ KOMENSKÉHO, OPRAVA ELEKTROINSTALACE  
A ROZVODŮ   

Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha 
č. 5. 

 

Ing. Duba –  

dotázal se na firmu ABM a ceny nabídek ostatních firem výběrového řízení na zhotovitele  

pí Kovaříková –  

ostatní nabídkové ceny byly podstatně vyšší, město má zkušenosti s místní firmou ABM – obdobnou 
rekonstrukci realizovala v ZŠ Holubova   

 

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/16/2022 – všichni přítomní hlasovali pro. 

 

BOD 6  

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA K 30. 9. 2022   

Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha 
č. 6. 

Ing. Vorlová –  

konstatovala, že kladné saldo je ve výši 40 mil. Kč díky vyšším příjmům než výdajům, příjmy ovlivnily 
vyšší daňové výnosy a nerealizované akce (rekonstrukce Bratří Čapků a čp. 10); daňové příjmy  
k 31. 10. 2022 jsou plněny na 120 %, k dnešnímu dni vykazují 130% plnění, což je více o 31 mil. Kč 
oproti předpokladu v rozpočtu  

 
Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/17/2022 – všichni přítomní hlasovali pro. 

 

BOD 7 

ROZPOČTOVÁ ZMĚNA V ROZPOČTU MĚSTA NA R. 2022   

Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha 
č. 7, 7a) 

 

starosta –  

požádal, aby nejprve bylo rozhodnuto o konání ohňostroje vzhledem k 21. rozpočtové změně   

p. Chotěnovský –  

dle jeho názoru není vhodné v současné době a situaci pořádání ohňostroje  

p. Škrba –  

dotázal se, zda by byl včetně proslovu a programu  

starosta – sdělil, že program by byl krátký, cena ohňostroj je 75 000 Kč 

Mgr. Peška –  

samozřejmě, že 75 000 Kč není zanedbatelná částka, ale třeba se na něj podívat i z druhé strany 

v rovině společenské, vede k setkání občanů a plní tak sociálně společenskou roli 

 



p. Bartoníček –  

konstatoval, že technické služby to připravují a následně i uklízí nepořádek 

p. Bajer –  

konání podporuje, tradice by se neměly rušit, stalo se zvykem se 1. ledna setkávat  

starosta –  

technické služby před zahájením pouze ohraničí náměstí 

p. Chotěnovský –  

v tomto případě jde opravdu o peníze, které vyletí do vzduchu 

starosta – vidí v tom také společenskou rovinu samozřejmě, jedná se o krátkou akci 

p. Sopoliga –  

přiklání se tradici udržet v daném čase, příště zkusit alternativy s laserem  

p. Vohralík –  

zkuste se zeptat veřejnosti a případně uspořené peníze použít pro sportovce, školky, výstupy, 
koncerty – najít 3. cestu  

p. Sopoliga –  

anketa hlasování není pro všechny, momentálně není čas letos něco měnit  

p. Vohralík ml. –  

zmínil anketu přes mobilní rozhlas  

starosta –  

ohňostroj je na pořadu zastupitelstva dnes, aby se případně stihl objednat  

p. Hlava –  

je potřeba položit i otázku kam dál směřovat, dnes je třeba rozhodnout, zda ano či ne, na anketu není 
čas 

starosta –  

přečetl doslovný text usnesení a nechal o něm hlasovat. Návrh usnesení zní: „Zastupitelstvo města 
Holic schvaluje pořádání novoročního ohňostroje dne 01. 01. 2023“. 

 

Hlasování: 10 členů hlasovalo pro, 9 proti – usnesení nebylo přijato, pořádání ohňostroje nebylo 
schváleno, jiný návrh nebyl podán a dále se nehlasovalo  

  

Ing. Vorlová –  

okomentovala jednotlivé položky 21. rozpočtové změny v rozpočtu města  

159 -  příspěvek TS Holice na nádoby pro separovaný odpad 121 000 Kč 

160 -  šablony II. – vratka části dotace 43 404 Kč 

161 -  školní jídelna vnitřní výtah 117 126 Kč 

162 -  příspěvek na provoz TS Holice – zákonné navýšení tarifů 479 000 Kč 

163 -  kapitál. rezerva ošetření stromů hřbitova 80 000 Kč 

164 - tato položka bude vyškrtnuta  

165 okružní křižovatka - část ul. Palackého a u Černého koně - projektová dokumentace (ŘSD bude 
projektovat celou křižovatku) 100 000 Kč 

166 - výměna oken chat na Blažkovci 210 000 Kč 

167 - navýšení položky na rekonstrukci čp. 10 (finance z mostu za Tekou) 3 000 000 Kč 



p. Škrba –  

dotázal se, proč je zde uvedena rekonstrukce čp. 10, když není známa celková částka     

starosta –  

odpověděl, že ohledně umožnění podpisu smlouvy, otázkou je cena výběrového řízení, je to pro 
případ, že by cena vzešlá z výběrového řízení byla vyšší, než je částka v rozpočtu   

vznesl dotaz na posouzení ceny, zda je adekvátní  

starosta –  

máme položkový rozpočet a v rámci realizace rekonstrukce bude na stavbu dohlížet stavební dozor, 
vše probíhá standardně 

Ing. Duba –  

dotázal se, zda je dostatek financí v kapitálové rezervě  

odpověděla Ing. Vorlová, že zbývá přes 7 000 000 Kč  

p. Karel –  

ke zrušené položce 164 – ohňostroj, zeptal se na pořádání nějaké jiné společenské akce  

reagoval Mgr. Peška, že z důvodu zrušení ohňostroje neproběhne ani setkání, na zajištění náhradního 
programu je již pozdě   

 

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/19/2022 – všichni přítomní hlasovali pro. 

 

 

BOD 8  

PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA    

Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha 
č. 8. 

Ing. Vorlová –  

dříve byla pravidla rozpočtového provizoria zpracována a byla v záloze pro případ neschválení 
rozpočtu města z jakéhokoliv důvodu, předložena jsou obecná pravidla  

 

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/20/2022 – všichni přítomní hlasovali pro. 

 

BOD 9  

ZPRÁVA O ZHODNOCENÍ ULOŽENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ   

Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha 
č. 9. 

 

Ing. Vorlová –  

jedná se o zhodnocení volných finančních prostředků na termínovaných vkladech – částka  
35 000 000,-Kč u KB po dobu 6 měsíců a částka 15 946 000,-Kč u ČSOB po dobu 3 měsíců, 
termínované vklady, končící ke konci roku budou opětovně vloženy    

 

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/21/2022 – všichni přítomní hlasovali pro. 

 

 



Ing. Duba –  

dotázal se, zda za akci nákup bývalé komerční banky již je vše zaplaceno (objekt čp. 10) – bylo 
odpovězeno, že ano  

 

BOD 10  

SDĚLENÍ STAROSTY  

   
Přijímání slibu snoubenců – oddávání 

 

starosta –  

požádal přítomné, aby sdělili co nejdříve, kdo má zájem oddávat 

 

BOD 11 

RŮZNÉ 

 

Ing. Duba –  

dotázal se na členy jednotlivých komisí rady a zpřístupnění zápisů z jednání komisí 

Bc. Vitman –  

konstatoval, že k dispozici je mají radní a jsou uloženy i u městského úřadu k nahlédnutí zastupitelům  

p. Branda –  

sdělil, že opozici nebyla umožněna možnost stát se členy komisí, kteří by tak případně mohli 
informovat ostatní  

p. Hlava –  

oponoval tomuto tvrzení s tím, že šanci měli   

p. Sopoliga –  

jedná se o poradní orgán rady města, ne informační zdroj pro opozici   

p. Branda –   

reagoval s tím, že byli absolutně odstřiženi, nabízí se otázka narušení demokracie, obává se, zda 
budou návrhy objektivně posuzovány a schvalovány   

starosta –  

informoval přítomné, že 3. 10. 2022 odeslal e-mailovou zprávu p. Bajerovi a Mgr. Effenberkovi o snaze 
složení komisí z řad odborníků v dané oblasti, doplnil, že ne vždy, co je doporučeno komisí, je 
schváleno radou města, jak bylo zmíněno, komise jsou poradní orgán, dále uvedl, že v kontrolním 
a finanční výboru zastupitelstva má opozice své zastoupení; přislíbil diskuzi v radě města o návrhu 
Ing. Duby 

p. Sopoliga –  

zastupitelé mají možnost si zápisy z jednání komisí vyžádat; v případě že nesouhlasí se závěry tak 
přehlasovat, pokud najdou v zastupitelstvu dostatek hlasů; konstatoval též, že to byla dobrá vůle pana 
starosty oslovit dopisem předsedy obou opozičních stran a seznámit je s úmyslem obsadit komise 
odborníky, které si vyberou předsedové komisí;  

 

 

 

 



p. Branda –  

oponoval, že opozici nebyla dána možnost jmenovat odborníky a specialisty ze svých řad 

starosta - 

přečetl dopis směřovaný opozici 3.10. s tím, že šlo o výzvu navrhnout členy komisí 

Citace dopisu z 3.10. adresované p. Bajerovi – „Sděluji Vám také, že komise rady města budou 
sestavovány z řad odborníků na danou oblast, nikoli z nominantů stran účastných v zastupitelstvu 
města. Za jejich výběr zodpovídají předsedové jednotlivých komisí, kterými budou radní města. Členy 
komisí předsedové vyberou na základě jejich odbornosti, orientace v dané oblasti a ochotě aktivně se 
podílet na činnosti komisí“. 

p. Branda -  
reagoval, že sdělení není výzva k nominaci 

p. starosta - 
připomněl, že komise je poradní orgán rady 

p. Sopoliga - 
podpořil slova starosty, s odkazem na to, že opozice si může informace vyžádat a v případě 
nesouhlasu s rozhodnutím rady, může vše přehlasovat, pokud se k tomu najde většina 
v zastupitelstvu  

Mgr. Peška –  

konstatoval, že kulturní komise dříve nebyla reflektována radou, okomentoval činnost komise v praxi 

 

starosta –  

dotázal se, zda někdo z přítomných má ještě něco dalšího k bodu různé   

  

Mgr. Peška –  

poděkoval Bc. Vitmanovi a paní Kantorové za odvysílání příspěvku v rámci oslav výročí 17. listopadu  

  

BOD 12  

ZÁVĚR 

 

Vzhledem k tomu, že byl schválený program jednání vyčerpán a nebyly další dotazy ani připomínky, 
poděkoval starosta všem přítomným za účast a zasedání zastupitelstva v 19.10 hod. ukončil s tím, že 
zastupitelé budou dále pokračovat v pracovním jednání při projednávání bodů rozšířené rady města. 

 

V Holicích dne 21. listopadu 2022 

 

Zapsala: Soňa Pařízková 



USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLIC ZE DNE 21. LISTOPADU 2022  

 

Usnesení č. Z/12/2022 

Zastupitelstvo města Holic: 

a) bere na vědomí, že zapisovatelkou jednání byla určena Soňa Pařízková a ověřovateli  

Ing. Marek Duba, Ph.D. a p. Josef Branda; 

b) schvaluje komisi pro úpravu návrhu usnesení ve složení: předseda: p. Roman Hlava, členové: 
p. Rostislav Škrba, MUDr. Petr Skála; 

c) schvaluje navržený program jednání. 

 

Usnesení č. Z/13/2022 

Zastupitelstvo města Holic schvaluje postup Rady města Holic dle usnesení ze schůzí rady města  
od zasedání Zastupitelstva města Holic 17. 10. 2022. 

 

Usnesení č. Z/14/2022 

Zastupitelstvo města Holic vydává v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
jednací řád Zastupitelstva města Holic. 

 

Usnesení č. Z/15/2022 

Zastupitelstvo města Holic schvaluje: 

a) přijetí dotace na akci „Modernizace chat na Blažkovci, Holice“; 

b) přijetí dotace na akci „Oprava lesního hřiště, místní část Kamenec, Holice“, schválené Státním 
zemědělským intervenčním fondem na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství 
v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního 
rozvoje. 

 

Usnesení č. Z/16/2022 

Zastupitelstvo města Holic schvaluje podání žádosti o dotaci od MMR (v případě vyhlášení výzvy  
v dotačním programu „Podpora a rozvoj regionů“ pro akce realizované v roce 2023) na akci: „Čp. 100 
ZŠ Komenského – oprava elektroinstalace, rozvodů vody, splaškové kanalizace a odvětrání sociálního 
zařízení vč. sociálního zázemí budovy a s tím spojené stavební úpravy“. 

 

Usnesení č. Z/17/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje plnění rozpočtu města k 30. 9. 2022. 

 

Usnesení č. Z/18/2022 

Zastupitelstvo města Holic schvaluje 21. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2022 mimo  
bod 1.164. 

 

Usnesení č. Z/19/2022 

Zastupitelstvo města Holic schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria. 

 

 



Usnesení č. Z/20/2022 

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o zhodnocení finančních prostředků města. 

 

 

 

Zápis ověřili:   ……………………………………………………………….. 

 

   ……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

        

Mgr. Ondřej Výborný       Petr Kačer 

starosta města        místostarosta města 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z Á P I S

ze zasedání Zastupitelstva města Holic, konané v p o n d ě l í

14. prosince 2022 od 18.00 hodin

ve velkém sále ZUŠ Karla Malicha

Přítomni: Petr Bajer, Josef Bartoníček, Mgr. Ladislav Effenberk, Roman Hlava,
Bc. Lenka Chotěnovská, Radek Chotěnovský, Petr Kačer, Vratislav Karel, Jana
Koudelová, Milan Matys, Filip Moučka, Mgr. Lukáš Peška, Mgr. Dana Půlpánová, Jiří
Růžička, MUDr. Petr Skála, Rostislav Škrba, PaedDr. Václav Vojtěch, Mgr. Ondřej
Výborný

Omluveni: Ing. Marek Duba, PhD., Josef Branda, Petr Sopoliga (příchod v 18:35 hod.)

Program:

1) Zahájení, jmenování zapisovatelky a ověřovatelů, volba komise pro úpravu návrhu usnesení a
návrh programu jednání zastupitelstva města

2) Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města1

3) Finanční a kontrolní výbor – volba dalších členů

4) Rozpočet města 2023

5) Rozpočtový výhled 2024 – 2027

6) Rozpočtová změna

7) Zhodnocení uložených finančních prostředků města

8) Převody nemovitého majetku

9) Smlouva o smlouvě budoucí přeložka ČEZ lávka

10) Smlouva o smlouvě budoucí přeložka ČEZ Puškinova

11) Plán práce zastupitelstva a rady na rok 2023

12) Veřejnoprávní smlouva o poskytování pečovatelských služeb

13) Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti

14) Hospodaření společností s majetkovou účastí města – pouze elektronicky

15) Žádost Tancklub

16) Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

17) Zástupci města ve společnostech s majetkovou účastí města

18) Osadní výbory – zřízení a volba členů

19) Sdělení starosty města

20) Různé

21) Závěr



BOD 1

Zahájení

Jednání zastupitelstva města zahájil starosta Mgr. Ondřej Výborný. Konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno a přítomna je nadpoloviční většina členů zastupitelstva.
Současně s pozvánkou dostali členové zastupitelstva návrh programu jednání. Starosta přednesl
návrh bodů do sdělení starosty. Navržený program byl schválen.
Zároveň zastupitelstvo rozhodlo,  že rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť a také
usnesení bude schvalováno ke každému bodu programu zvlášť veřejným hlasováním.
Na návrh ověřovatelů, pana Josefa Brandy a Ing. Marka Duby Ph.D.(zápis ověřili) schválilo
zastupitelstvo zápis z jednání 21. listopadu 2022.

Přítomno 18 členů zastupitelstva města

Schválení zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise
Zapisovatelkou z jednání zastupitelstva jmenoval starosta pí.  Soňa Pařízková
Jako noví ověřovatelé zápisu byli jmenováni :

Mgr. Ladislav Effenberk
Bc.    Lenka Chotěnovská

Návrhová komise byla schválena ve složení:
předseda: Mgr. Jana Koudelová, DiS.
členové: Jiří Růžička a PaedDr. Václav Vojtěch, CSc.

Starosta vyzval členy zastupitelstva, aby případné návrhy na usnesení předávali návrhové komisi
v průběhu zasedání, pokud možno písemně.

BOD 2

ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA OD MINULÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 1.

p. Kačer –
seznámil přítomné s přijatými usneseními rady ze dne 7. a 14. prosince 2022

PaedDr. Vojtěch –
dotazy na usn. č. 48 – kolika bytů se zvýšení nájemného týká a usn. 49, pozastavil se nad cenou
ošetření stromů na hřbitově
odpověděl starosta, že většiny městských bytů, které byly pod tržním nájemným,
k ukončení nájmu v čp. 38 sdělil, že byl zveřejněn záměr a čekáme, zda se někdo přihlásí

PaedDr. Vojtěch –
usn.č. 60 – zeptal se, co bylo špatně s ukládáním zeminy
odpověděl starosta –
výkopová zemina se zde ukládala cca 20 let – z chodníků, stadionu atp., její likvidace by stála cca 10
mil. Kč, velkou část se podařilo odvézt na stavbu obchvatu Dašic,
nyní bude zřízena mezideponie s rozměrem max. 300 m2 a výškou 1,5 m s postupným odvozem na
Koudelku, vše v souladu se zákonem

p. Chotěnovský –
dotaz na usn. č. 54 – na výběrové řízení na provozovatele kotelen



starosta –
konstatoval, že kotelny jsou v majetku města, p. Marek zajišťoval léta kompletně jejich provoz, nyní se
ve spolupráci s ním, technickými službami a paní Kovaříkovou řeší převzetí provozu kotelen,
výběrové řízení bylo neúspěšné z důvodu malého objemu kotelen pro případné provozovatele

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/22/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.

Starosta požádal o přednostní projednání bodu 2) z převodů nemovitostí – pozemek v ulici
Smetanova za přítomnosti občanů Smetanovy ulice – zastupitelé souhlasili.

BOD 3

FINANČNÍ A KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 2.

starosta – seznámil přítomné s nominovanými

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/23/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.
Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/24/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD 4

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2023
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 3.

Ing. Vorlová –
rozpočet města byl projednáván na rozšířené radě 21.11.2022,
předkládán je tak, jak byl zveřejněn, ze strany majetkového odboru vzešel požadavek zařadit do
rozpočtu částku 10 mil. Kč, probíhá výběrové řízení na rekonstrukce čp. 10,
ve výdajové části kapitálového rozpočtu jsou přesuny financí z letošního roku do r. 2023

Ing. Vorlová – návrh rozpočtu je schodkový, schodek je kryt z výsledku hospodaření let minulých

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/25/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.
Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/26/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.
Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/27/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD 5

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2024 - 2027
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 4.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/28/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD 6

ROZPOČTOVÁ ZMĚNA V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2022
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 5.

18:35 hod.  příchod p. Sopoliga = přítomno 19 členů zastupitelstva

Ing. Vorlová –
okomentovala jednotlivé položky 24. rozpočtové změny a doplnila o položku 176 – předfinancování
pro JSDH před obdržením dotace, jednotka si zakoupila vybavení



doplnil starosta, že jednotka má předschválenou částku dotace ve výši 200 tisíc Kč

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/29/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.
Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/30/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD 7

ZHODNOCENÍ ULOŽENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 6.

Ing. Vorlová –
v předložené tabulce jsou uvedeny jednotlivé vklady termínovaných účtů,
vklad 20 mil. Kč končí ke konci roku a návrhem je termínový vklad opakovat s navýšením o 10 mil. Kč
a vklad 15 946 tisíc Kč bude automaticky obnoven

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/31/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.
Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/32/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.
Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/33/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD 8

PŘEVODY NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 7.

1. ODPRODEJ NEMOVITOSTI

Žadatel: , 561 25 Rudoltice

Předmět prodeje: pozemek p. č. 3024, výměra 2 444 m2, ostatní plocha – zeleň, k. ú. Trčkov,
zapsaný na LV 218 katastru nemovitostí pro obec Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou,
vedený Katastrálním úřadem pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou

starosta –
pozemek je v chráněné krajinné oblasti v Orlických horách, stanovisko k prodeji – nedoporučuje se

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/34/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.

Následující bod byl projednán přednostně hned za bodem 2/ programu zastupitelstva .

2. NABÍDKA NA ODPRODEJ NEMOVITOSTI

Vlastník nemovitosti: 783 35 Křelov
Předmět nabídky: pozemek p. č. 2417, výměra 316 m2, ostatní plocha, ul. Smetanova, k. ú. Holice
v Čechách, zapsaný na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedený Katastrálním úřadem
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

Na město Holice se obrátili majitelé přilehlých nemovitostí s žádostí o pomoc při řešení jejich problému
s předmětným pozemkem ve vlastnictví pana Vojtěcha, na kterém se nacházejí vjezdy k jejich
nemovitostem.

Pan  již nabízel předmětný pozemek k odkupu městu Holice v roce 2021 za cenu 600 Kč/m2,
tj. 189 600 Kč.

Zastupitelstvo města Holic neschválilo na svém zasedání dne 24.5.2021, usnesením č. 398, výkup
předmětného pozemku do vlastnictví města Holic za kupní cenu 600 Kč/m2 od pana 



 do majetku města.

Jedná se o dlouhý úzký pozemek v zeleni podél komunikace. Na předmětném pozemku se nacházejí
vjezdy k přilehlým nemovitostem, které by měli být v majetku a péči majitelů daných nemovitostí, kteří
za dané vjezdy zodpovídají.

Chodník se nachází na druhé straně ve vlastnictví Města.

-------------------------------------------

starosta – nejedná se o klasickou nabídku odprodeje, ale žádost o pomoc občanů z části Smetanovy
ulice vzhledem k nabídce na odkoupení pozemku za cenu 600 Kč/m2

pí Kovaříková – seznámila přítomné s vyjádření Mgr. – právníka města

doplnil starosta, že vyjádření obdrží majitelé dotčeného pozemku, tato nabídka byla projednávána již
dříve s cenou 600Kč/m2, výměra 316m2, cena města k výkupu pozemků je 250Kč/m2, cena obvyklá se
pohybuje 150-250 Kč

občanka – nabídku na odkoupení pozemku majitelé nemovitostí obdrželi na základě nabídky města na
odkoupení předzahrádek v r. 2014,

reagovala pí Kovaříková, že cena byla stanovena v r. 2018 a týká se připlocených pozemků

starosta –
konstatoval, že majitelé nemovitostí jsou v plném právu, právo je na jejich straně

občanka –
dotázala se na inženýrské sítě

odpověděl starosta, že jsou zde zřízena věcná břemena

pí Kovaříková –
sdělila, že veškeré dostupné informace a podklady směřující k řešení problému budou majitelům
zaslány

občanka –
poděkovala městu za vstřícnost a pomoc

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/35/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.

3. NABÍDKA NA ODPRODEJ NEMOVITOSTI

Vlastník nemovitostí: Českomoravská pozemková s.r.o., IČO: 01507575, Pýchavková 268/3, 104
00 Praha 10 – Pitkovice

Předmět nabídky: pozemek p. č. 2368/23, výměra 2 511 m2, orná půda a pozemek p. č. 2370/5,
výměra 42 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace vše k. ú. Holice v Čechách, zapsané na LV 10005
katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, vedené Katastrálním
úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

Českomoravská pozemková s.r.o. získala kupní smlouvou č. 20200627 ze dne 21.3.2022 předmětné
pozemky od pana Vojtěcha Krejčíře, č. p. 256, 664 01 Kanice.

Předmětné pozemky jsou vedeny v územním plánu jako plocha občanského vybavení – tělovýchovná



a sportovní zařízení.

Cena za předmětné pozemky je vyčíslena na částku 800.000 Kč, tj. 313 Kč/m2.

Pozemky sousedí s dalšími nemovitostmi ve vlastnictví města Holic a nacházejí se blízko atletického
stadionu, kde se do budoucna předpokládá další rozšíření.

starosta –

okomentoval situaci s tím, že nabídková cena pozemku 313 Kč/m2 není akceptovatelná, z rady vzešel
návrh, že případné odkoupení nebude za částku vyšší než 100Kč/m2

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/36/2022 – 17 členů hlasovalo pro, 2 se zdrželi.

Zastupitelé města poté přistoupili ke schválení věcných břemen(body 4,5,6,7 a 10), u bod 6 – Česká
pošta je cena + DPH.

4. ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI (SVB – Holice, Koudelka p. č. 3594 - knn)

Žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
zastoupena společností MAPING s.r.o., IČ: 13584448, Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice
Dotčená nemovitost: pozemek p. č. 3606/1, ostatní plocha, místní část Koudelka, k. ú. Holice
v Čechách, zapsaný na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedený Katastrálním úřadem
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

Název stavby: „Holice, Koudelka, p. č. 3594 - knn“

Dne 24.5.2021 Zastupitelstvo města Holic, usnesením č. 406, schválilo zřízení věcného břemene –
služebnosti a podpis smlouvy za účelem umístění nového kabelového vedení nízkého napětí na
předmětném pozemku, název stavby: “Holice, Koudelka, p. č. 3594 - KNN“ pro ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín, za úplatu formou jednorázové náhrady stanovenou v návaznosti na nový energetický zákon č.
458/2000 Sb., která předcházela smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti.
Odbor správy majetku nyní předkládá Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-
2021403/VB/1, Holice, Koudelka, p. č. 3594 - knn, za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši
8.606 Kč + DPH.

Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 3903-743/2020 potvrzený
Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice dne 8.9.2022 pod č. PGP-
1813/2022-606.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/37/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.

5. ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI (SVB – vodovod HZS Pk)
Obtížený: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IČ:70885869,
Teplého 1526, 530 02 Pardubice, zastoupena plk. Mgr. Alešem Černohorským, ředitelem Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje
Dotčená nemovitost: pozemek p. č. 371/1, ostatní plocha, ul. Hradecká, k. ú. Holice v Čechách,
zapsaný na LV 2957 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedený Katastrálním úřadem pro
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

Název stavby: „Holice – využití srážkových vod“



Dne 24.5.2021 Zastupitelstvo města Holic, usnesením č. 408, schválilo zřízení věcného břemene –
služebnosti a podpis smlouvy za účelem realizace trasy užitkového vodovodu na předmětném
pozemku v rámci investičního záměru „Holice – využití srážkových vod“ od HZS Pardubického kraje,
IČ:70885869, Teplého 1526, 530 02 Pardubice za úplatu formou jednorázové náhrady, stanovené na
základě znaleckého posudku, která předcházela smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti.
Odbor správy majetku nyní předkládá Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, za úplatu
formou jednorázové náhrady ve výši 10.245 Kč + DPH.

Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 3847-30/2022 potvrzený Katastrálním
úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice dne 4.7.2022 pod č. PGP-1390/2022-
606.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/39/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.

6. ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI (SVB – vodovod Česká pošta)
Strana povinná: Česká pošta, s. p., IČ: 47114983, Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
zastoupena , generálním ředitelem
Dotčené nemovitosti: pozemek p. č. 368, zastavěná plocha a nádvoří, ul. Hradecká a pozemek p.
č. 366/2, zastavěná plocha a nádvoří, ul. Hradecká vše k. ú. Holice v Čechách, zapsané na LV 1131
katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, vedené Katastrálním
úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

Název stavby: „Holice – využití srážkových vod“

Dne 24. 5. 2021 Zastupitelstvo města Holic, usnesením č. 409, schválilo zřízení věcného břemene –
služebnosti a podpis smlouvy za účelem realizace trasy domovní dešťové kanalizace na předmětných
v rámci investičního záměru „Holice – využití srážkových vod“ od České pošty, s. p., IČ: 47114983,
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 za úplatu formou jednorázové náhrady, stanovené na
základě znaleckého posudku, která předcházela smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti.
Odbor správy majetku nyní předkládá Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, za úplatu
formou jednorázové náhrady ve výši 10.000 Kč + DPH a 5.000 Kč vč. DPH za zhotovení znaleckého
posudku.

Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 3847-30/2022 potvrzený Katastrálním
úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice dne 4.7.2022 pod č. PGP-1390/2022-
606.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/38/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.

1. ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI (SBVB – Holice, 5. května)

Investor: ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
zastoupena společností PEN – projekty energetiky, s.r.o., Arnošta z Pardubic 2835, 530 02
Pardubice – Zelené Předměstí
Dotčené nemovitosti: pozemky p. č. 1697/1 - ostatní plocha, 1697/5 - ostatní plocha a 2293/4 -
ostatní plocha vše ul. 5. května, k. ú. Holice v Čechách, zapsané na LV 10005 katastru nemovitostí
pro obec Holice, vedené Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

ČEZ Distribuce, a.s., je budoucím provozovatelem distribuční soustavy, v tomto případě stavby
“Holice, 5. května – rekonstrukce nn“.



Podle energetického zákona č. 458/2000 Sb. je povinna uzavřít s vlastníkem pozemku dotčeného
stavbou kabelového vedení smlouvu o zřízení věcného břemene. Veškeré náklady spojené
s vyhotovením smlouvy o zřízení věcného břemene nese budoucí oprávněný z věcného břemene, a to
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.
Předpokládaný rozsah omezení Dotčené nemovitosti činí 94 bm.

Jednorázová náhrada je stanovena ve výši 3.100,- Kč + DPH.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/40/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.

8. SCHVALOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodování o vzniku věcných břemen k obecním
nemovitostem na základě smlouvy nesvěřuje ani do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce (§ 84
odst. 2 a § 85) ani do vyhrazené pravomoci rady obce (§ 102 odst. 2).

To znamená, že rozhodnutí o zatížení obecní nemovitosti věcným břemenem ve prospěch třetí osoby,
ať již formou osobní služebnosti nebo služebnosti pozemkové, náleží do tzv. nevyhrazené
pravomoci rady obce podle § 102 odst. 3 zákona o obcích.

Zastupitelstvo obce si může převzít rozhodování o jakékoli záležitosti v nevyhrazené pravomoci rady
obce podle § 102 odst. 3 zákona o obcích (§ 84 odst. 4 zákona o obcích), tedy i rozhodování o
věcných břemenech.

Historicky ve městě Holice rozhoduje o zřizování věcných břemen k obecnímu nemovitému majetku
zastupitelstvo obce.
Výhody schvalování zřízení věcných břemen v radě obce:

- pravidelné a častější zasedání rady obce
- flexibilnější a rychlejší schválení zřízení věcných břemen
- úspora času investorům

starosta – konstatoval, že schvalování věcných břemen patří do nevyhrazené pravomoci rady města

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/41/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.

9. PŘEVOD NEMOVITOSTI – doplnění

Žadatel: Oblastní charita Pardubice, IČ: 46492160, V Ráji 732, 530 02 Pardubice

Předmět daru: část pozemku p. č. 9041 (nově p. č. 9041/2), výměra 6 234 m2, trvalý travní porost,
ul. Vysokomýtská, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec
Holice, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

Oblastní charita Pardubice oslovila město Holice o možném darování části předmětného pozemku
k realizaci výstavby Centra sociálních služeb v Holicích.

Zastupitelstvo města Holic na svém zasedání dne 14. 3. 2022, usnesením č. 558, schválilo změnu
územního plánu na plochu občanského vybavení na pozemcích p. č. 9040, 9038 a části pozemku p. č.
9041 v k. ú. Holice v Čechách.

Zastupitelstvo města Holic schválilo na svém zasedání dne 19.9.2022, usnesením č. 613, bezúplatný



převod části předmětného pozemku Oblastní charitě Pardubice za účelem výstavby Centra sociálních
služeb Holice.

Geometrickým plánem č. 3862-16168/2022 byly z pozemku p. č. 9041 (celková výměra 17 066 m2)
odděleny pozemky nově označené jako p. č. 9041/2 (výměra 6 234 m2) a p. č. 9041/3 (výměra
693 m2), zbylá část pozemku bude nově označena jako p. č. 9041/1 (výměra 10 139 m2).

Oblastní charita Pardubice nyní předložila upravenou darovací smlouvu o převodu vlastnictví k věcem
nemovitým s následujícími změnami:

 již je konkrétně doplněn nově vznikající pozemek p. č. 9041/2, výměra 6 234 m2 dle
vyhotoveného GP

 v čl. VI. je přidán odst. 3, kde se OCHP zavazuje, v případě nezrealizování některé z etap
v termínu, převést zpět část pozemku v rozsahu odpovídajícím nezrealizované etapě

 přidán čl. VII. O zřízení věcného břemene k sousedícím pozemkům

 upravena aktuální situace s novým rozložením etap

starosta -
krátce okomentoval situaci ohledně darování pozemků Oblastní charitě Pardubice určených pro
výstavbu Centra sociálních služeb

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/42/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.

10. Smlouva o zřízení věcného břemene

V rámci připravované stavby nové lávky přes Ředický potok, p.p.č.2387/1 v k. ú. Holice v Č.
a vyjádření Povodí Labe , statní podnik, předkládá majetkový odbor ke schválení „ Smlouvu o zřízení
věcného břemene “

Při investiční výstavbě bude v rámci stavební akce „ Lávka přes Ředický potok, Holice“ vybudována
na části služebného pozemku - stavba nové lávky, která nahradí stávající most. Vybudovaná lávka
zůstane po dokončení a zkolaudování ve vlastnictví města Holice.
Úplata za zřízení věcného břemene ve výši 12.550,-- Kč ( osvobozeno od DPH).

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/43/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD 9

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ PŘELOŽKA ČEZ LÁVKA
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 7.

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie

V rámci připravované stavby nové lávky přes Ředický potok, p.p.č.412/1 v k. ú. Holice v Č.
a vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 21.10.2022 předkládá majetkový odbor ke schválení
„ Přeložku kabelového vedení nn AYKY 3x120+70mm2 – Smlouvu o smlouvě budoucí
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo
Z_S14_12_8120088144“
Kabelové vedení bude přeloženo mimo prostor stavby a uloženo dle podmínek ČSN 736005. Délka
nové trasy nn cca 15 m.



Odhad cenových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 118.000,00 Kč včetně DPH.
Majetkový odbor nemá na tuto přeložku finanční krytí.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/44/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD10

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ PŘELOŽKA ČEZ PUŠKINOVA
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 8.

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie

V rámci připravované stavby rekonstrukce ulice Puškinova, Holice a vyjádření ČEZ Distribuce,
a.s. ze dne 07.11.2022 předkládá majetkový odbor ke schválení „ Přeložku kabelového vedení
vysokého napětí vn 35 kV typu ANKTOYPV 3x120 a nízkého napětí nn 0,4 kV typu 3x AYKY
3x120+70 a 2x AYKY 3x95+70 - Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z_S14_12_8120088319“
Kabelové vedení bude přeloženo mimo prostor stavby a uloženo dle podmínek ČSN 736005. Délka
nové trasy nn cca 90 + 100 m.
Odhad cenových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 1.748.000,00 Kč včetně DPH.
Majetkový odbor nemá na tuto přeložku finanční krytí.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/45/2022 – 18 členů hlasovalo pro, 1 se zdržel.

BOD 11

PLÁN PRÁCE ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA NA ROK 2023
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 9.

starosta –
u termínu schůzí rady byly doporučeny tyto změny z 11.4. na 12.4., z 9.5. na 10.5. a z 3.7.
na 28.6.2023

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/46/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD 12

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 10

starosta – seznámil se situací a navýšením příspěvku

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/47/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.



BOD 13

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 11

starosta –
změnou oproti vloni – autobus z Rychnova nad Kněžnou ráno po 4 hodině nebude zajíždět na
Koudelku, kraj neuvažuje o obnovení této linky, spoj Rychnov Pardubice má charakter dálkové linky,
tento spoj byl nerentabilní

Bc. Vitman –
doplnil o informaci, že město mělo stejně minimální prostor k jednání o změnách, návrh došel 16.11.,
7.12. byl projednán na radě města a platnost smlouvy byla od 11.12.2022

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/48/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD 14

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 12

starosta –
byla předložena hospodaření společností s majetkovou účastí města za r. 2021 společností
VaK Pardubice a.s., MAS Holicko, ODEKO Týniště nad Orlicí, LD Vysoké Chvojno
a DSOH – vše v elektronické podobě

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/49/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD 15

ŽÁDOST TANCKLUBU HOLICE
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 13

starosta –
navrhl termínu vyúčtování provozu vyhovět a vyúčtování Kramflíčku z důvodu jeho nekonání pro malý
zájem neposunovat

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/50/2022 – všichni přítomní hlasovali pro. 
Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/51/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD 16

DODATKY KE ZŘIZOVACÍM LISTINÁM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha 
č. 14

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/52/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.



BOD 17

ZÁSTUPCI MĚSTA VE SPOLEČNOSTECH S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 15

starosta –
sdělil, že projevil zájem i nadále pokračovat v dozorčí radě Lesního družstva Vysoké 
Chvojno
Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/53/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.
Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/54/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.

BOD 18

OSADNÍ VÝBORY – ZŘÍZENÍ A VOLBA ČLENŮ
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č. 16

starosta –
konstatoval, že osadní výbory jsou výbory zastupitelstva a členství v nich je bezplatné

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/55/2022 – všichni přítomní hlasovali pro. 
Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/56/2022 – 18 členů hlasovalo pro, 1 se zdr-
žel. 
Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/57/2022 – všichni přítomní hlasovali pro

BOD 19

SDĚLENÍ STAROSTY

Zřízení fotovoltaiky na budově Školní jídelny
Kopie písemné zprávy, kterou členové obdrželi předem k prostudování, je součástí zápisu jako příloha
č.17

starosta –
konstatoval, že město podalo žádost o dotaci na veřejných budovách města, umístění fotovoltaiky na
školní jídelně by bylo možné pouze na novou střechu, prioritou v jídelně je dlouhodobě odkládaná
rekonstrukce vzduchotechniky, střecha není v havarijním stavu a bude sloužit dál, proto bude školní
jídelna z žádosti o dotaci vypuštěna

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/58/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.

ODEKO – odkup podílu – vzdání se předkupního práva
Kopie písemné zprávyje součástí zápisu jako příloha č.18

starosta -
okomentoval situaci s tím, že se jedná o vzdání se předkupního práva rozděleného podílu města
Borohrádek a schválení jeho převodu na obec Vysoké Chvojno pro vstup do společnosti ODEKO
s.r.o. Týniště nad Orlicí, podíl musí být nabídnut všem obcím

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. Z/59/2022 – všichni přítomní hlasovali pro.



BOD 20

RŮZNÉ

PaedDr. Vojtěch –
sdělil, že byl ze strany některých občanů osočován, že vzhledem k jeho nepřítomnosti na jednání
minulého zastupitelstva nebyl schválen ohňostroj, konstatoval, že 20 let je zastupitelem a v současné
době je ohňostroj vnímán jen z pohledu financí,
dle jeho názoru je velkou chybou jeho neschválení, je třeba myslet také na společenskou rovinu;
pochválil technické služby, že některé jeho podněty jsou vždy promptně řešeny,
zmínil poničení modelu staré radnice a dal ke zvážení její umístění do oblouku úřadu,
k budově nádraží konstatoval, že je hezky opravena, ale ostudou zůstává přístupová cesta na nádraží

starosta –
reagoval s tím, že cesta není města a České dráhy a Správa železnic se dohadují, kdo by měl sjednat
nápravu

p. Sopoliga –
k aplikaci Munipolis sdělil, že lze ji využít systémově – k námětům, podnětům

Mgr. –
k návrhu lávky za Tekou sdělil, že se obává poničení skla, prostor by měl být otevřený „průhledný“ bez
použití betonu

reagoval starosta, že studentská soutěž byla vyhodnocena 3 komisemi, odborná stránka lávky byla
dodržena, vítězný návrh doporučila i odborná komise

Mgr. –
zmínil částečné bourání mostku na Mušce, kde zůstalo torzo mostku

reagovala pí Kovaříková, že se čeká, na přeložku ze strany ČEZ a do jara by měla být akce
dokončena

Mgr. –
upozornil na problém s parkováním a výjezdem z garáží za Tekou vzhledem ke stavbě nového
bytového domu, problémem je rovněž zadržovaní vody v tomto místě

Bc. Vitman –
doporučil se v první fázi obrátit na majitele objektu

Mgr. –
informoval, že jejich SVJ zahájí jednání ohledně nekonečného nepořádku u popelnic mezi DSK a
trafostanicí

reagoval starosta s tím, že peníze z výhry v soutěži o Perníkovou popelnici přispějí k řešení této
situace

BOD 21

ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že byl schválený program jednání vyčerpán a nebyly další dotazy ani připomínky,
poděkoval starosta všem přítomným za účast a zasedání zastupitelstva
v 19:40 hodin ukončil.

V Holicích 14. prosince 2022



Zapsala: Soňa Pařízková



USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLICZE DNE 14. PROSINCE 2022

Usnesení č. Z/21/2022
Zastupitelstvo města Holic:

a) bere na vědomí, že zapisovatelkou jednání byla určena Soňa Pařízková a ověřovateli
Mgr. Ladislav Effenberk a Bc. Lenka Chotěnovská;

b) schvaluje komisi pro úpravu návrhu usnesení ve složení: předsedkyně: Mgr. Jana Koudelová,
DiS., členové: p. Jiří Růžička, PaeDr. Václav Vojtěch,CSc.;

c) schvaluje navržený program jednání.

Usnesení č. Z/22/2022
Zastupitelstvo města Holic schvaluje postup Rady města Holic dle usnesení ze schůzí rady města
od zasedání Zastupitelstva města Holic 21. 11. 2022.

Usnesení č. Z/23/2022
Zastupitelstvo města Holic zvolilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, další členy finančního výboru:

Ing. Vítězslava Vondrouše, Jiřího Růžičku, Milana Matyse a Martina Blažeje.

Usnesení č. Z/24/2022
Zastupitelstvo města Holic zvolilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, další členy kontrolního výboru:

Ing. Víta Holického, Josefa Brandu, Ing. Jaromíra Slavíka a Antonína Olivu.

Usnesení č. Z/25/2022
Zastupitelstvo města Holic bere na vědomí textovou část a doplňující informace k návrhu rozpočtu
města na rok 2023.

Usnesení č. Z/26/2022
Zastupitelstvo města Holic schvaluje rozpočet města Holic na rok 2023 takto:

Celkové příjmy 177 809,2 tis. Kč

Celkové výdaje 179 388,2 tis. Kč

Financování 1 579,0 tis. Kč

Usnesení č. Z/27/2022
Zastupitelstvo města Holic stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích kompetence
Rady města k provádění rozpočtových opatření v rozpočtu města na rok 2023 v následujícím rozsahu:

a) přesuny v rámci schválených položek provozních výdajů;

b) přesuny v rámci schválených položek kapitálových výdajů do výše 20 % navyšované položky,
nejvíce však 100,0 tis. Kč za jedno rozpočtové opatření a rok, nelze použít kapitálovou
rezervu;

c) přesuny v rámci schválených položek kapitálových a provozních výdajů do výše 20 %
navyšované položky, nejvíce však 100,0 tis. Kč za jedno rozpočtové opatření a rok, nelze
použít kapitálovou rezervu;



d) přesuny v rámci jedné akce mezi provozními a kapitálovými výdaji (včetně příspěvku vlastním
příspěvkovým organizacím) v rozsahu schválené částky;

e) přijetí a realizace výdajů účelově poskytnutých transferů pro příspěvkové organizace města;

f) přijetí a realizace výdajů účelově poskytnutých transferů pro město Holice;

g) případné přijetí a realizace vratek účelově poskytnutých transferů týkající se města a jeho
příspěvkových organizací;

h) přijetí finančních darů a finančních prostředků za reklamu na akce a realizace výdajů s tím
spojených do výše 15,0 tis. Kč;

i) přijetí pojistných plnění a realizace výdajů s tím spojených;

j) změna rozpočtu v souvislosti s daní z příjmu právnických osob za město Holice;

k) užít prostředky rezerv k pokrytí neinvestičních i investičních výdajů souvisejících s likvidací
škodních a havarijních událostí vzniklých na majetku města.

Usnesení č. Z/28/2022
Zastupitelstvo města Holic schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Holic na r. 2024 - 2027.

Usnesení č. Z/29/2022
Zastupitelstvo města Holic schvaluje 24. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2022.

Usnesení č. Z/30/2022
Zastupitelstvo města Holic schvaluje předběžně rozpočtovou změnu č. 25 k rozpočtu města za rok
2022 pro operace, které vzniknou za období od 15. 12. 2022 do 31. 12. 2022 bez určení konkrétní
výše v Kč pro případy – přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých dotací.

Provedené rozpočtové změny budou předloženy v konkrétních částkách k informování zastupitelstva
na prvním zasedání roku 2023.

Usnesení č. Z/31/2022
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o zhodnocení finančních prostředků města.

Usnesení č. Z/32/2022
Zastupitelstvo města Holic schvaluje uložení finančních prostředků města Holic do spořícího,
vkladového či termínovaného účtu v maximální výši 30 mil. Kč, na dobu určitou v délce maximálně
3 měsíců u bankovních ústavů Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Česká
spořitelna a.s., Raiffeisenbank, a.s. a pověřuje starostu města Holic uzavřít smlouvy týkající se
zhodnocení finančních prostředků města.

Usnesení č. Z/33/2022
Zastupitelstvo města Holic schvaluje uložení finančních prostředků města Holic do spořícího,
vkladového či termínovaného účtu v maximální výši 16 070,0 tis. Kč, na dobu určitou v délce
maximálně 6 měsíců s automatickou obnovou u bankovních ústavů Komerční banka, a.s.,
Československá obchodní banka, a.s., Česká spořitelna a.s., Raiffeisenbank, a.s. a pověřuje starostu
města Holic uzavřít smlouvy týkající se zhodnocení finančních prostředků města.

Usnesení č. Z/34/2022
Zastupitelstvo města Holic neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemku p. č. 3024, výměra



2 444 m2, ostatní plocha – zeleň, k. ú. Trčkov, zapsaném na LV 218 katastru nemovitostí pro obec
Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou, vedeném Katastrálním úřadem pro Královehradecký
kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou.

Usnesení č. Z/35/2022
Zastupitelstvo města Holic bere na vědomí výše uvedenou zprávu a trvá na svém usnesení č. 398 ze
dne 24. 5. 2021, týkající se výkupu pozemku p. č. 2417, výměra 316 m2, ostatní plocha,
ul. Smetanova, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 326 katastru nemovitostí pro obec Holice,
vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.

Usnesení č. Z/36/2022
Zastupitelstvo města Holic schvaluje odkup pozemků p. č. 2368/23, výměra 2 511 m2, orná půda
a p. č. 2370/5, výměra 42 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace vše k. ú. Holice v Čechách,
zapsané na LV 1505 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách,
vedené Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice za cenu 100Kč/m2.

Usnesení č. Z/37/2022
Zastupitelstvo města Holic schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis smlouvy za
účelem umístění nového kabelového vedení nízkého napětí na pozemku p. č. 3606/1, výměra
1 267 m2, ostatní plocha, místní část Koudelka, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 10005
katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Pardubice, název stavby: “Holice, Koudelka, p. č. 3594 - KNN“ pro ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín, za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 8.606 Kč + DPH.

Usnesení č. Z/38/2022
Zastupitelstvo města Holic schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis smlouvy za
účelem realizace trasy užitkového vodovodu na pozemcích p. č. 368, zastavěná plocha a nádvoří
a p. č. 366/2, zastavěná plocha a nádvoří vše ul. Hradecká, k. ú. Holice v Čechách, zapsané na
LV 1131 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, vedené
Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, v rámci investičního
záměru „Holice – využití srážkových vod“ od České pošty, s. p., IČ: 47114983, Politických vězňů
909/4, 225 99 Praha 1 za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 10.000 Kč + DPH
a 5.000 Kč + DPH za zhotovení znaleckého posudku.

Usnesení č. Z/39/2022
Zastupitelstvo města Holic schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis smlouvy za
účelem realizace trasy užitkového vodovodu na pozemku p. č. 371/1, ostatní plocha, ul. Hradecká,
k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 2957 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území
Holice v Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Pardubice, v rámci investičního záměru „Holice – využití srážkových vod“ od HZS Pardubického kraje,
IČ:70885869, Teplého 1526, 530 02 Pardubice za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši
10.245,- Kč + DPH.

Usnesení č. Z/40/2022
Zastupitelstvo města Holic schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis smlouvy za
účelem umístění nového kabelového vedení nízkého napětí na pozemcích p. č. 1697/1 - ostatní
plocha, p. č. 1697/5 - ostatní plocha a p. č. 2293/4 - ostatní plocha vše ul. 5. května, k. ú. Holice
v Čechách, zapsané na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedené Katastrálním úřadem
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, název stavby: “Holice, 5. května – rekonstrukce



nn“ pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 3.100 Kč + DPH.

Usnesení č. Z/41/2022
Zastupitelstvo města Holic se vzdává svého práva rozhodování o zřízení věcných břemen k obecnímu
nemovitému majetku, s výjimkou zřízení věcných břemen k nemovitostem ve prospěch obce jako
oprávněné, s platností od 1. 1. 2023.

Usnesení č. Z/42/2022
Zastupitelstvo města Holic doplňuje své usnesení č. 613 ze dne 19. 9. 2022, přijímá změny
provedené v darovací smlouvě a schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 9041 (nově p. č.
9041/2), výměra 6 234 m2, trvalý travní porost, ul. Vysokomýtská, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném
na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický
kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, Oblastní charitě Pardubice, IČ: 46492160, V Ráji 732, 530 02
Pardubice za účelem výstavby Centra sociálních služeb Holice.

Usnesení č. Z/43/2022
Zastupitelstvo města Holic schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavební
akce „ Lávka přes Ředický potok, Holice“ p.č.2387/1 v k. ú. Holice v Č s Povodím Labe, státní podnik,
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. Cenové náklady za zřízení
věcného břemene ve výši 12.550,-- Kč (osvobozeno od DPH).

Usnesení č. Z/44/2022
Zastupitelstvo města Holic schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z_S14_12_8120088144 - v rámci
připravované stavby nové lávky přes Ředický potok, p.p.č.412/1 v k. ú. Holice v Č s ČEZ Distribuce,
a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Odhad cenových nákladů na přeložku zařízení
distribuční soustavy cca 118.000,00 Kč včetně DPH.

Usnesení č. Z/45/2022
Zastupitelstvo města Holic schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z_S14_12_8120088319 - v rámci
připravované stavby rekonstrukce ulice Puškinova s ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická
874/8, 405 02 Děčín. Odhad cenových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy
cca 1.748.000,00 Kč včetně DPH.

Usnesení č. Z/46/2022
Zastupitelstvo města Holic schvaluje plán práce Zastupitelstva a Rady města Holic na rok 2023.

Usnesení č. Z/47/2022
Zastupitelstvo města Holic schvaluje uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace
na pečovatelské služby občanům města Holic s Oblastní charitou Pardubice na rok 2023.

Usnesení č. Z/48/2022
Zastupitelstvo města Holic schvaluje uzavření smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na části
území Pardubického kraje v období od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023 s Pardubickým krajem, se sídlem
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, a úhradu nákladů s tím spojených ve výši 173 025 Kč.

Usnesení č. Z/49/2022



Zastupitelstvo města Holic bere na vědomí hospodaření organizací s majetkovou účastí města v roce
2021.

Usnesení č. Z/50/2022
Zastupitelstvo města Holic schvaluje prodloužení termínu vyúčtování organizaci Tancklub Holice,
zapsaný spolek u veřejnoprávní smlouvy MUHO-SML/070/2022 nejpozději do 31. ledna 2023.

Usnesení č. Z/51/2022
Zastupitelstvo města Holic neschvaluje prodloužení termínu vyúčtování organizaci Tancklub Holice,
zapsaný spolek u veřejnoprávní smlouvy MUHO-SML/071/2022 nejpozději do 31. ledna 2023.

Usnesení č. Z/52/2022
Zastupitelstvo města Holic schvaluje:

a) Dodatek č. 6 k příloze č. 1 ke Zřizovací listině Domu dětí a mládeže Holice, Holubova 874,
534 01 Holice;

b) 23. změnu přílohy č. 1 Zřizovací listiny Technickým službám Holice, Vysokomýtská 635,
534 01 Holice.

Usnesení č. Z/53/2022
Zastupitelstvo města Holic deleguje:

a. jako zástupce města Holic na valných hromadách Vak Pardubice a.s. místostarostu města
Petra Kačera;

b. jako zástupce města Holic na valných hromadách Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.
starostu města Mgr. Ondřeje Výborného;

c. jako zástupce města Holic na valných hromadách ODEKO Týniště nad Orlicí s.r.o. starostu
města Mgr. Ondřeje Výborného;

d. jako zástupce města Holic na valných hromadách Dobrovolného svazku obcí Holicka starostu
města Mgr. Ondřeje Výborného;

e. jako zástupce města Holic na valných hromadách MAS Holicko o.p.s. místostarostu města
Petra Kačera.

Usnesení č. Z/54/2022
Zastupitelstvo města Holic navrhuje:

a. jako zástupce města Holic v představenstvu Vak Pardubice a.s. starostu města Mgr. Ondřeje
Výborného;

b. jako zástupce města Holic v dozorčí radě Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.
Ing. Vítězslava Vondrouše;

c. jako zástupce města Holic v dozorčí radě ODEKO Týniště nad Orlicí s.r.o. místostarostu
města Petra Kačera;

d. jako zástupce města Holic ve správní radě MAS Holicko o.p.s. starostu města Mgr. Ondřeje
Výborného.



Usnesení č. Z/55/2022
Zastupitelstvo města zřizuje osadní výbory v místních částech Kamenec, Koudelka a Roveňsko.

Usnesení č. Z/56/2022
Zastupitelstvo města Holic volí:

a) předsedou osadního výboru Kamenec pana Martina Černého, členy pak Jaroslava
Kamenického, Miroslava Žierika, Viléma Horčičku a Tomáše Janebu;

b) předsedou osadního výboru Koudelka pana Vratislava Karla, členy pak Štěpánku Zemanovou,
Radka Špuláka, Jitku Hrušovou, Jana Fišara, Bohumila Vlacha, Ivu Knapkovou a Petru
Vojáčkovou;

c) předsedou osadního výboru Roveňsko pana Radka Mikuláše, členy pak Luboše Krejčího,
Milana Medka, Markétu Šejnovou, Josefa Štencla, Jakuba Jedličku a Roberta Hlouška.

Usnesení č. Z/57/2022
Zastupitelstvo města Holic stanoví, že funkce předsedy a ostatních členů osadních výborů budou
vykonávány bezplatně bez nároku na odměnu.

Usnesení č. Z/58/2022
Zastupitelstvo města Holic schvaluje nepodání žádosti na fotovoltaickou elektrárnu pro objekt školní
jídelny.

Usnesení č. Z/59/2022
Zastupitelstvo města Holic schvaluje:

a) vzdání se předkupního práva na koupi podílu ve výši 1 % ve společnosti ODEKO s.r.o.
od města Borohrádek;

b) pověření starosty města k jednání ve věci vstupu nového společníka do společnosti ODEKO
s.r.o., společnosti s majetkovou účastí města s tím, že starosta je oprávněn vyslovit na valné
hromadě společnosti ODEKO s.r.o. souhlas s rozdělením podílu města Borohrádek, vzdát se
předkupního práva na rozdělený podíl a schválit jeho převod na obec Vysoké Chvojno.

Zápis ověřili: ………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Starosta : Místostarosta:
Mgr. Ondřej Výborný Petr Kačer




