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

lí

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
budou všichni v as informováni

a panem Doubravským s tím, že o akcích u rybníka Hluboký

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
2

P edm t p evodu: pozemek p. . 2428/16, vým ra 442 m , 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
2

P edm t prodeje: pozemek p. . 2405/2, vým ra 211 m , 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
2
jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- K /m 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)
eskomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9,
Investor: CETIN a. s., I O: 04084063,
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_HLCE47HLCE1HR_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_HLCE51HLCE1HR_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.
2
Vým ra všech pozemk je cca 20000 m . Požadovaná ást poskytnutého pozemku parc. . 9041 byla
2
up esn na p edb žným návrhem na d lení pozemk a jedná se o vým ru cca 5500 m .
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
255/91a, 500 09 Hradec Králové.
Jedná se o pozemek p. . 4950 v k.ú. Holice v

533 52 Srch a

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.
2
Vým ra pozemku je 928 m .
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
p edpokladu, že bude schválena rozpo tová zm na . 3.

navržených zm n za

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

od doru ení smlouvy

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.
Usnesení

. 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
2
Zastupitelstvo m sta Holic schvaluje odkup pozemku p. . 2405/2, vým ra 211 m , 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
2
250 K /m 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_HLCE47HLCE1HR_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_HLCE51HLCE1HR_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
užívání ve ejného prostranství.

závaznou vyhlášku m sta Holic o místním poplatku za

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 :
Mgr. Ond ej Výborný

Místostarosta:
Petr Ka er

………………………………………………………………..

ZÁPIS
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
npor. Mgr. Patrik Ticháček
Bc. Rostislav Hübl
Vít Binko
Zdeněk Meliš

ředitel ÚO Policie ČR
vedoucí OOP Holice
ředitel MP Pardubice
starosta JSDH Holice
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
2

Předmět prodeje: pozemek p. č. 2451/2, výměra 18 m , 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
2
jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m 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),

2

vykupovat pozemky místní komunikace za jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m u pozemků
2
v zastavěném území a za cenu ve výši 150,- Kč/m u pozemků v nezastavěném území.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 571 – všichni přítomní hlasovali pro.
2. NABÍDKA NA ODPRODEJ NEMOVITOSTI
537 01 Chrudim IV

Žadatel:

2

Předmět prodeje: pozemek p. č. 2405/4, výměra 39 m , ostatní plocha – ostatní komunikace a
2
pozemek p. č. 2405/7, výměra 12 m , 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
2
jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m 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),
2
vykupovat pozemky místní komunikace za jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m u pozemků
2
v zastavěném území a za cenu ve výši 150,- Kč/m u pozemků v nezastavěném území.

Zastupitelstvo města Holic schválilo usnesení č. 572 – všichni přítomní hlasovali pro.
3. NABÍDKA NA ODPRODEJ NEMOVITOSTI
537 01 Chrudim IV (podíl ½) a

Žadatel:
534 01 Holice (podíl ½)

2

Předmět prodeje: pozemek p. č. 2405/5, výměra 23 m , 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
2
komunikací/chodníkem, za jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m 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),
2
vykupovat pozemky místní komunikace za jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m u pozemků
2
v zastavěném území a za cenu ve výši 150,- Kč/m 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
2

Předmět prodeje: pozemek p. č. 2405/8, výměra 24 m , 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
2
obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m 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),
2
vykupovat pozemky místní komunikace za jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m u pozemků
2
v zastavěném území a za cenu ve výši 150,- Kč/m 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
2

Předmět prodeje: pozemek p. č. 2405/6, výměra 34 m , 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
2
jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m 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),
2
vykupovat pozemky místní komunikace za jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m u pozemků
2
v zastavěném území a za cenu ve výši 150,- Kč/m 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
2

Předmět prodeje: pozemek p. č. 2389/5, výměra 35 m , 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

2

komunikací/chodníkem, za jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m 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),
2
vykupovat pozemky místní komunikace za jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m u pozemků
2
v zastavěném území a za cenu ve výši 150,- Kč/m 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
2

Předmět prodeje: pozemek p. č. 2405/3, výměra 89 m , 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
2
jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m 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),
2
vykupovat pozemky místní komunikace za jednotkovou obvyklou cenu ve výši 250,- Kč/m u pozemků
2
v zastavěném území a za cenu ve výši 150,- Kč/m 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,
2
celkem výměra cca 950 m , 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. Kačerkonstatoval, 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
2
Zastupitelstvo města Holic schvaluje odkup pozemku p. č. 2451/2, výměra 18 m , 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
2
250 Kč/m z majetku pana
U s n e s e n í č. 572
2
Zastupitelstvo města Holic schvaluje odkup pozemků p. č. 2405/4, výměra 39 m , ostatní plocha –
2
ostatní komunikace a p. č. 2405/7, výměra 12 m , 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
2
pracoviště Pardubice pod místní komunikací/chodníkem za kupní cenu 250 Kč/m z majetku paní

U s n e s e n í č. 573
2
Zastupitelstvo města Holic schvaluje odkup pozemku p. č. 2405/5, výměra 23 m , 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
2
250 Kč/m z majetku v podílovém vlastnictví paní
U s n e s e n í č. 574
2
Zastupitelstvo města Holic schvaluje odkup pozemku p. č. 2405/8, výměra 24 m , 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
2
250 Kč/m z majetku paní
U s n e s e n í č. 575
2
Zastupitelstvo města Holic schvaluje odkup pozemku p. č. 2405/6, výměra 34 m , 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
2
250 Kč/m z majetku pana
U s n e s e n í č. 576
2
Zastupitelstvo města Holic schvaluje odkup pozemku p. č. 2389/5, výměra 35 m , 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
2
kraj, Katastrální pracoviště Pardubice pod místní komunikací/chodníkem za kupní cenu 250 Kč/m
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
2
Zastupitelstvo města Holic schvaluje odkup pozemku p. č. 2405/3, výměra 89 m , 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
2
250 Kč/m 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.
2
116, zastavěná plocha a nádvoří, celkem výměra cca 950 m , 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/FTTH000/2021 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/FTTH000/2021 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 :
Mgr. Ondřej Výborný

Místostarosta:
Petr Kačer

………………………………………………………………..

