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ZÁPIS  Z USTAVUJICÍHO    ZASEDÁNÍ   
ZASTUPITELSTVA   OBCE   HOLOUBKOV 

KONANÉHO   DNE  30.10.2006 
Přítomni:  p. Vild,  p. Hrůza, pí. Mgr. Kořánová,  pí. Vildová  p.  Černý, pí. Mgr. Křejdlová,  
                   p. Kurdík, p. Fišer, p. Ing. Tichý, p. Ing. Tůma, p. Bezstarosti.   
    
   

1. Zahájení 
 Zasedání zahájila v 18.10 hodin  nejstarší členka nově zvoleného zastupitelstva pro volební období 2006 
– 2010  paní Anna Vildová, která též řídila průběh jednání do doby zvolení nového starosty obce.  
Úvodem přivítala  všech 33  přítomných  občanů a seznámila je s návrhem programu. 

 
Program  : 

1) Zahájení. 
2) Zpráva o výsledcích komunálních voleb. 
3) Složení slibu členů zastupitelstva dle § 69 zákona č. 128/2000 Sb. 
4) Volba volební, návrhové komise  a ověřovatelů zápisu. 
5) Volba starosty obce 
6) Volba místostarosty obce. 
7) Volba předsedů výborů zastupitelstva obce 
8) Různé 
9) Diskuse 
10) Usnesení a závěr 

 
 

2. Zpráva o výsledcích komunálních voleb v Holoubkově 
S výsledkem komunálních voleb v Holoubkově seznámila přítomné pí. Iveta Kesnerová – 
místopředsedkyně okrskové volební komise. Konstatovala,že volby probíhaly ve dnech 20.10 a 
21.10.2006. V  obci bylo zaregistrováno celkem 6 kandidátek a  zapsáno celkem 1.174 voličů, 
z toho se voleb zúčastnilo 672 voličů, což je 57%.  Zisk mandátů  v obecním zastupitelstvu dle 
jednotlivých volebních stran je následující: ODS má  v 11ti členném zastupitelstvu 3 členy, 
ČSSD 2 členy, SNK -  OBNOVA Holoubkova 2 členy, SNK -  DOHODA 1 člena, KSČM 2 
členy a SNK – JISTOTA 1 člena.  
 
3. Složení slibu členů zastupitelstva  dle § 69 zákona č. 128/2000 Sb. 
Text slibu přednesl p. Lukáš Fišer jako nejmladší člen zastupitelstva.  Poté  všichni členové 
nového zastupitelstva slib podepsali a se slovem „slibuji“  převzali z ruky pí.  Vildové 
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce. Pí. Vildová  pak převzala osvědčení od p. Vilda 
– dosavadního starosty.  Protokol o složení slibu zastupitelů je přílohou hlavního zápisu. 
 
 
4. Volba volební, návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 
Do volební komise po projednání s novými členy zastupitelstva došlo k dohodě, aby funkci 
volební komise na dnešním zasedání provedli funcionáři okrskové volební komise, tedy 
předseda, místopředseda a zapisovatel jmenovitě  p. Klepsa, pí. Kesnerová a  Grimmová.  
Do návrhové komise byli navrženi z řad zastupitelů: pp. Hrůza, Fišer, Bezstarosti. Ověřovateli 
zápisu byli navrženi: pí. Mgr. Křejdlová a p. Kurdík. 
 
PRO/ PROTI/ZDRŽ 
 11   /    0     /     0 
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5. Volba starosty obce 
Před volbou nového starosty se projednala otázka, zda funkce starosty  bude jako uvolněná či 
neuvolněná. Byl předložen návrh včetně zdůvodnění, aby funkce starosty byla podobně jako 
v druhé části minulého volebního období neuvolněná.  Poté bylo přistoupeno k hlasování ve 
smyslu předloženého návrhu, aby funkce starosty byla neuvolněná.  
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  8   /     0     /     3 
 
Poté bylo přistoupeno k vlastní volbě starosty a volební strany byly vyzvány, aby předložily 
příslušné návrhy. Pan Černý předložil návrh, aby starostou obce byl zvolen pan Vild Miroslav 
jako dosavadní neuvolněný starosta obce. Další návrhy na funkci starosty nebyly předloženy. 
Následně byl předložen návrh, aby vzhledem k tomu, že na funkci starosty byl předložen pouze 
jeden návrh volba proběhla veřejným hlasováním.  

      Pan Vild souhlasil s neuvolněnou funkcí, pokud bude zvolen.  Vzhledem k tomu, že byl podán  
     jen jeden návrh na starostu,  bylo rozhodnuto všemi členy zastupitelstva, že volba starosty bude  
     veřejná.   

PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10   /    0    /   1 
 

     Následovalo hlasování zastupitelů proto, aby starostou obce  se stal p. Vild Miroslav: 
 
PRO/ PROTI/ZDRŽ 
  7   /    0       /   4 
 
Po volbě starosty pí Vildová popřála všem zastupitelům hodně štěstí a předala další řízení 
jednání novému starostovi p. Vildovi, který poděkoval za důvěru.  
 
6. Volba místostarosty obce 
Pan Vild navrhl pro volbu místostarosty  jako kandidáta dosavadního místostarostu p. Františka 
Hrůzu, který mu byl v předešlém období, kdy tuto funkci vykonával po dobu  posledního 1,5 
roku, výraznou oporou, což je velmi důležité při výkonu neuvolněné  funkce starosty.   
Pan Fišer navrhl jako místostarostu p. Stanislava Kurdíka. Poněvadž byli navrženi 2 kandidáti 
na místostarostu bylo stanoveno, že volba místostarosty bude tajná. Pro tajnou volbu se 
hlasovalo následovně: 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
   11/    0     /     0 
 
Průběh tajné volby místostarosty řídila volební komise.  
Poté všichni členové zastupitelstva vhodili do urny hlasovací lístky s 1 jménem ze 2 navržených 
kandidátů na funkci  místostarosty.  Po vyjmutí a sečtení hlasů p. Klepsa, předseda volební 
komise informoval přítomné, že z 11 členů zastupitelstva obdržel p. Hrůza 8 hlasů, p. Kurdík 2 
hlasy a 1 lístek byl bez jména tedy neplatný.  
Tímto byl místostarostou pro nové volební období zvolen p. Hrůza František. 
 
7. Volba předsedů výborů zastupitelstva obce. 
- Před volbou předsedů jednotlivých výborů p. Vild konstatoval, že předsedou každého 

výboru musí být člen zastupitelstva. Navrhl, aby ve volebním období 2006 – 2010 bylo  6 
výborů zastupitelstva podobně jako  tomu bylo v předchozím období. Dva výbory  finanční 
a kontrolní musí být ustanoveny ze zákona. Dále navrhl, aby pracoval výbor bytový, 
sociálně zdravotní, stavební a pro kulturu, školství a zájmové organizace.  V případě potřeby  
by se v průběhu období mohl ustanovit výbor další.  Poté bylo přistoupeno k hlasování.  
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Hlasování o tom, že bude ustanoveno  6 výborů dle předloženého návrhu: 
PRO/PROTI /ZDRŽ 
 11   /   0       /      0 
 
Následně proběhlo hlasování o jednotlivých předsedech výborů. Návrhy na předsedy výborů, na 
kterých se zastupitelstvo dohodlo předložil p. Vild: 
 
stavební výbor: 
předsedou výboru byl navržen p. Ing. Milan Tichý 
 
PRO/ PROTI/ZDRŽ 
  10  /    0      /    1 
 
 
bytový výbor: 
předsedou byl navržen p. Miloš Černý 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10  /   0     /     1 
 
 
sociálně zdravotní výbor: 
předsedkyní byla navržena pí. Mgr. Dagmar Kořánová 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10   /    0    /    1 
 
výbor pro kulturu, školství, tělovýchovu  a zájmové organizace: 
předsedkyní byla navržena pí. Anna Vildová 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10   /   0   /    1 
 
Dále se zastupitelstvo dohodlo, že  navržení předsedů zbývajících 2 výborů  – finančního a 
kontrolního se uskuteční na příštím jednání zastupitelstva, zhruba asi za 1 měsíc po 
komplexnější přípravě a projednání, neboť se jedná o rozhodující výbory povinné ze zákona.  

 
 
8) Diskuse 
p. Fišer: 
Poděkoval voličům ODS za projevenou podporu a důvěru ve volbách. Konstatoval, že ODS 
v obci komunální volby vyhrála, neboť získala 3 mandáty v novém 11ti členném zastupitelstvu 
obce. Volby hlavních funkcionářů na dnešním zasedání dopadly jak dopadly, viděli jste, že 
nebyl zájem o kandidáta ODS. Rozhodli jsme se, že nebudeme stavět kandidáta na starostu 
obce, chtěli jsme však post místostarosty. Své mandáty budeme v zastupitelstvu řádně 
vykonávat. Dále prohlásil, že všichni členové zastupitelstva nemusí být zařazeni do výborů, jak 
bylo v předcházejícím bodu starostou uvedeno.  
p. Ziegler: 
Reagoval na vystoupení p. Fišera s tím, že při práci v zastupitelstvu obce je třeba dát mimo 
strany a stranickou příslušnost a pracovat všichni pro blaho obce. Práce v zastupitelstvu je také 
o kompromisech, třeba tzv. táhnout za jeden provaz. Obecní zastupitelstvo není Parlament, 
stranické půtky a hádání v zastupitelstvu již tu v minulosti byly, nebylo by dobré se k tomuto 
vracet.  
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p. Fišer: 
Souhlasil s p. Zieglerem s tím, že s tímto problém nemá. Volby jsou však demokratickým 
nástrojem pro řízení dalšího chodu obce.  
p. Urban: 
Zabýval se výsledkem voleb v obci s tím, že bude důležité, jak se jednotlivé kandidátky postaví 
ke svým předvolebním slibům. Na to chtěl také znát odpověď. Dále se zabýval některými 
otázkami v investiční činnosti obce jako otázkou budování chodníků, komunikací, hasičského 
cvičiště apod. Zdůraznil, že je třeba věnovat zvýšenou pozornost středu obce, zejména lokalitě 
„Ruda“, kde upozornil též na potřebu chodníku pro pěší v této části kolem silnice na Hůrky. 
Dále se zabýval otázkami bytové politiky s tím, že je třeba chránit občany Holoubkova od 
různých nepřizpůsobivých individuí, kteří také mají žádosti o byt. Rozebral též některé 
problémy s tím spojené, zejména na „Rudě“.  Ve vazbě na tyto věci bude dle jeho názoru třeba 
upravit i bytovou vyhlášku apod.  
p. Vild: 
Reagoval na vystoupení p. Urbana a vysvětlil některé postupy a problematiku kolem akcí, které 
mj. p. Urban kritizoval ve svém vystoupení.  
pí. MUDr. Zieglerová: 
Upozornila na havarijní stav opěrné zdi u domu čp. 101 na „Rudě“. 
p. Fišer: 
Zabýval se otázkami bytové politiky obce zejména v současném období. Konstatoval, že mu 
vadí, že někteří občané nemají na byty nájemní smlouvy a v pořadnících jsou i lidé, kteří byty 
nepotřebují. Bude třeba upravit kritéria bodového hodnocení žádosti o byt, případně omezit, kdo 
si tuto žádost může podat. Toto ukázal na některých případech z minulosti, se kterými se setkal 
jako člen bytové komise v minulém volebním období.  
p. Bezstarosti: 
Poděkoval občanům za důvěru, kterou mu dali ve volbách, konstatoval, že problémů k řešení 
bude jistě dost. Reagoval též na vystoupení p. Urbana  s tím,  že kdyby chodil na zasedání 
zastupitelstva častěji, věděl by jaké problémy se řeší. Těchto není jistě málo a musí se řešit  
podle možností a priorit důležitosti pro chod a život obce.  
p. Vild: 
Konstatoval, že v minulých dnech byla v suterénu DPS dokončena manželi Zieglerovými  síň 
historie obce, která se zabývá jejím životem v minulosti v různých oblastech. Expozice má 
bohatou vypovídající schopnost a je zdařile instalována a skloubena. Za tuto obětavou práci 
manželům Zieglerovým upřímně poděkoval.Konstatoval, že síň bude otevřena vždy první neděli 
v měsíci v době od 14 – 16 hodin. Prvně bude otevřena v neděli 5. listopadu v uvedenou dobu. 
Vyzval tímto občany, aby pro své poučení si tuto síň prohlédli.  
 
 
 

 
7. Usnesení a závěr 
    Návrh na usnesení přednesl p. Hrůza. Připomínky k návrhu usnesení nebyly, proto bylo  
    přistoupeno k hlasování o schválení předloženého návrhu usnesení. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  11     /    0    /    0 
 
Závěr zasedání provedl p. Vild, poděkoval všem za účast a aktivní přístup. Vyslovil přesvědčení, že 
nové zastupitelstvo se dobře zhostí svého úkolu, jeho členové budou aktivně pracovat a 
spolupracovat ve prospěch obce Holoubkova., aby se nám všem zde dobře žilo. Poté zasedání 
ukončil v 19,20 hodin.  
 
 
 
 



5

USNESENÍ    Z USTAVUJÍCÍHO  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  č. 7.   ZE  DNE  
30.10.2006 
 

1. Bere na vědomí: 
 

1. Zprávu o výsledku komunálních voleb v obci, přednesenou místopředsedkyní okrskové volební 
komise.  

 
 

2.  Schvaluje - zvolilo:  
 

1. Starostou obce p. Vilda Miroslava ve veřejné volbě počtem hlasů 7 z celkového počtu 11 hlasů. 
Rozhodlo, že se jedná o neuvolněnou funkci. 

2. Místostarostou  obce  v tajné volbě p. Hrůzu Františka  počtem hlasů 8 z celkového počtu 11 
hlasů. Jedná se také o neuvolněnou funkci.  

3. Předsedy výborů ve veřejné volbě následovně: 
stavební výbor – Ing. Milan Tichý 
bytový výbor – p. Miloš Černý 
sociálně zdravotní výbor – pí. Mgr. Kořánová   
výbor pro školství, kulturu a zájmové organizace – pí. Anna Vildová  
s tím, že kontrolní a finanční výbor – předsedové budou zvoleni na příštím zasedání ZO. 

4. Ustavení výborů zastupitelstva a to:  výbor -  kontrolní, finanční, bytový, stavební, sociálně 
zdravotní, pro kulturu, školství a zájmové organizace. 

 
 
 
 

4.Ukládá: 
a)  starostovi obce: 

 
Příští zasedání ZO svolat do 1 měsíce, kde předložit návrhy na předsedy výborů finančního a 
kontrolního po dohadovacím řízení na pracovní poradě zastupitelstva. 
 
 
 
             
                                                                                                                ………………………    
                                                                                                                Vild Miroslav - starosta 
   
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
Ověřovatelé zápisu:   pí. Mgr. Křejdlová Hana: ……………………………    
                            
 
                                  p. Kurdík Stanislav ……………………………… 
 
 
 
 
Zapsala: Grimmová 
 


