Obec Holubice

Zápis
z 2. zasedání zastupitelstva Obce Holubice, konaného v úterý 31. března 2020
v 18:00 hod. telefonickou konferencí v souladu s nařízením vlády č. 122
Přítomni:

Petr Hanák, Markéta Chromá, Dalibor Koukal, Zbyněk Dominik Koukal, Marek
Matuška, Ilona Marinčová, Václav Ondráček, Stanislav Přibyl, Petra Šujanová

Program zasedání:
1) Úvod
a) Schválení programu zasedání
b) Schválení ověřovatelů zápisu
2) Odpuštění nájmů nebytových prostor v majetku obce
3) Schválení nabídky úvěru na rozšíření ČOV
4) Rozpočtové opatření
1. Pan starosta Petr Hanák zahájil v 18.00 hodin 2. zasedání zastupitelstva obce Holubice formou
telefonické konference. Přivítal zastupitele. Přítomno 9 členů zastupitelstva, zasedání je
usnášeníschopné. K minulému zápisu nebyly vzneseny připomínky, zápis je platný. Pan starosta
přednesl návrh programu.
Usnesení č.1
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.

Hlasování

9–0–0

2. Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu paní Šujanovou a pana Ondráčka
Usnesení č.2
Hlasování
9–0–0
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Šujanovou a pana Ondráčka.
3. V důsledku nařízení vlády byly uzavřeny některé typy provozoven. V obci opatření dopadlo na
nájemníky obecních prostor: Pohostinství U Kapličky, provozovnu masáží a pedikúry.
Provozovatelé požádali o odpuštění nájemného. V rozpravě s návrhem na odpuštění nájmu
v pohostinství nesouhlasila paní Šujanová. Po zvážení možností obce, jak podpořit živnostníky
byl přijat návrh na odpuštění nájemného od 1. 4. 2020 po dobu trvání nařízení vlády a v případě
pohostinství odložení splatnosti nájemného za březen 2020 do 30.11.2020.
Usnesení č. 3

Hlasování
8 –0–1
zdržel se: Petra Šujanová
Zastupitelstvo schvaluje odpuštění a odložení splatnosti nájmu nebytových prostor
v majetku obce, a to:
•
•
•

odložení splatnosti nájemného za březen 2020 do 30. 11. 2020 a odpuštění nájmu
z pohostinství U Kapličky od 1. 4. 2020 po dobu trvání nařízení vlády o uzavření
provozoven.
nájemného včetně příslušenství provozovny kosmetiky a pedikúry od 1. 4. 2020
po dobu trvání nařízení vlády o uzavření provozoven.
nájemného včetně příslušenství zdravotního střediska od 1. 4. 2020 po dobu
trvání nařízení vlády o uzavření provozoven.
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4. K financování akce „Rozšíření ČOV“ byly osloveny banky k podání nabídek úvěru. Po
vyhodnocení byla nejvýhodnější nabídka úvěru z ČSOB, a.s.
Usnesení č. 4
Hlasování
9–0–0
Po vyhodnocení nabídek zastupitelstvo schvaluje úvěr 25 000 000,- Kč na akci „Rozšíření
ČOV“ od ČSOB, a.s. Zastupitelstvo také schvaluje návrh smlouvy o úvěru, včetně
navrženého zajištění a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
5. Starosta přednesl návrh rozpočtového opatření č. 1/2020, které reaguje na změny v plnění
rozpočtu obce. Celkové příjmy se navyšují o 137 000,- Kč a výdaje o 700 000,- Kč. Ve
financování je upravena výše přijatého úvěru na akci „rozšíření ČOV.“
Usnesení č. 5
Hlasování
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020.

9–0–0

Různé:
•

Pan starosta informoval zastupitele o aktuální situaci v oblasti prevence před nákazou a
o vandalství na hřbitově

Pan starosta poděkoval za účast a v 18.40 hod zasedání ukončil.
Zapsal: Petr Hanák
Holubice 31. 3. 2020

………………………..
Petr Hanák
starosta obce

………………………….
Ilona Marinčová
místostarostka obce

………………………..
Petr a Šujanová
ověřovatelka zápisu

...…………………………
Václav Ondráček
ověřovatel zápisu
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