
 

 

 

 ZÁPIS   Z  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA  OBCE 
    
                                           KONANÉM   DNE  11. března 2002           

__________________________________________________________________ 

Přítomni : pí.Kaprasová, pí.Černá, p.Sokol, p.Ing.Suchý, p.Černý V, p.Fiala, p.Vild, p. Ing. Tichota,  

               p.Černý M. 

Omluven  :pí. MUDr. Gutová, p. Vondrášek - mimo  obec 

 

Program :                1) Kontrola  usnesení 

                               2) Zpráva  o činnosti zastupitelstva  obce 

                               3) Rozbory  hospodaření za rok  2001  

                               4) Inventarizace - rok 2001 

                               5)Schválení  rozpočtu na rok 2002 

                               6) Schválení  ceny vodného  a stočného pro  rok 2002 

                               7) Informace  o investičních  akcích  

                               8)Diskuze                              

                               9) Usnesení  a závěr  

 

Navrţený  program  byl schválen  bez připomínek. 

      PRO | PROTI | ZDRŢ 

         9    I    -     I     - 

Do návrhové komise byli zvoleni bez připomínek  p.Vild  a p. Ing. Suchý 

      PRO | PROTI | ZDRŢ 

         7 I     -     I     2                

Ověřovateli zápisu byli zvoleni bez připomínek p. Ing. Tichota a  pí. Kaprasová 

      PRO | PROTI | ZDRŢ 

         7  I      -     |    2 

 

1) Kontrola  usnesení  

    Všechny  body  usnesení   z minulého  veřejného zasedání   byly  splněny .  

 

2)  Zpráva  o činnosti  zastupitelstva 

    Od  posledního  veřejného zasedání  se  sešlo zastupitelstvo obce   4 x  a  to : 

                 7.1.2002    projednáno   30 bodů 

               21.1.2002    projednáno   30 bodů 

                 4.2.2002    projednáno   40 bodů 

               25.2.2002    projednáno    27 bodů  

 S ohledem  na skutečnost, ţe během  týdne  vyjde  obecní zpravodaj, ve kterém  budou  zprávy 



 

 

 

uvedeny, byli občané seznámeni jen  s  nejdůleţitějšími body   jednání ( zamítnutí  osazení doprav- 

ních značek, aktuálnost  smluv  se všemi  provozovateli  v obci, nedodrţování vyhlášky č.4/2000    

o drţení psů, výše sběru separovaných  odpadů  v obci  za rok 2001,dálkové  autobusy, hráz rybníka 

a prodej  rybníka,atd).    

 

3) Rozbory  hospodaření  za  rok   2001 

 

    Zprávu přednesla předsedkyně  finančního výboru  pí. Kaprasová, ve finančním výboru  bylo projednáno 

dne 22.února  2002. Předloţená zpráva byla  zastupitelstvem obce schválena . 

     PRO / PROTI  /  ZDRŢ 

       9     /    -        /    -    

 

4) Inventarizace  - rok  2001 

 

     Zprávu přednesla předsedkyně finančního  výboru pí. Kaprasová. Předloţená  zpráva byla zastupi- 

 telstvem  obce  schválena.  

 

     PRO  / PROTI / ZDRŢ 

         9  /    -      /      -    

 

5) Schválení rozpočtu  na rok 2002     

   

   Zprávu přednesla  předsedkyně  finančního výboru pí. Kaprasová,  ve finančním výboru  bylo schvále- 

no dne  22.února  2002. Rozpočet  byl  zastupitelstvem  obce  schválen.      

 

     PRO / PROTI /  ZDRŢ 

         9  /     -      /    -  

 

6) Schválení ceny  vodného a stočného  pro rok 2002  

    S ohledem  na zpoplatnění  podzemních  vod od 1.1.2002 byl  návrh od  REVOSU  na vodné  oproti 

roku  2001  vyšší. Tento návrh však  zastupitelstvo  neodsouhlasilo  a trvá, aby  byla  zachována  úroveň  

minulého  roku .  

    Pouze pro   období  1.čtvrtletí 2002  schvaluje  zastupitelstvo obce  následující ceny :  

    v o d n é  ( domácnosti, ostatní )                        20,72 Kč   vč. DPH / m
3

 

    s t o č n é ( domácnosti, ostatní )                       19,80 Kč   vč. DPH / m
3

 

    v o l n é   v ý ú s t i                                              1,50 Kč  vč. DPH / m
3

 

Pro  další  období  bude  stanovena   cena  aţ  po  provedení  prověrky  správnosti kalkulací a nákladů   

firmy REVOS  Rokycany.  

 

8) Informace  o investiční  akci 

Byly podány  informace o plynofikaci na trase  Medový  Újezd  a Hůrky, do uţívání  bylo  předáno 



 

 

 

 

11.2.2002, dále  informace  k připravovaným  úsekům - kanalizace  od Kaprasů  okolo  MŠ, úsek 

pod Vegovými  napojením  tlakovou kanalizací do starého sídliště a dále  na ČOV,  připravovaný úsek 

všech  sítí  v   nádraţní ulici a napojení  tlakové kanalizace   od  Markovy  vily  zpět  na ČOV. Stavebně 

by  se  mohlo  pokračovat, z důvodu  prolínání prací  z komunikací   místních  do  silnic  v majetku SÚS 

je nutno  zajistit  řadu  povolení. 

    

9 ) Diskuze  

V podstatě  probíhala  jiţ  při jednání  jednotlivých bodů  programu. 

U bodu 2 - p.ing. Suchý - a) poukázal , co není vyřešeno, navrhuje, abychom  se sešli a vyřešili  co půjde 

                                      b) nelíbí se mu vzkazy  pí. Černé zastupitelům obce 

                                      c) rybník - napadání zastupitelů co nemají  komisi  

                                      d) pozdě zápisy - mají být do týdne 

                                      e) mzdové náklady 

                                      f) zápis z 21.1.2002 přepracovat - vše si nahrál 

pí. Černá - k uplatněným  námitkám  p.Ing. Suchého :  

                z důvodu  maximálního  vytíţení  -  řada problémů při realizaci  investičních akcí  mě skutečně 

                chybí  čas  na zápisy  , ( zvýšený počet  řady  výkazů   hospodaření za r. 2001  ve výši 25 

                mil. Kč ), 180 bodů nevyřízených  je sice  v zápisu  uváděno, ale ve skutečnosti  jich je dale- 

                ko méně,  byl zde tajemník  i stavební  technik  ( sluţba  pro občany ), obojí bylo  zrušeno, 

                kontrolní  výbor  se vůbec  za celé  období  1998 - 2002  nesešel    

p.Černý V. - poţádal zahájit jednání s p. Kolocem ohledně smlouvy  o smlouvě  budoucí  na odkup 

                   rybníka   

p. Rejzek - máme  si spory vyřešit na zastupitelstvu 

pí. Vildová  J. - vyzvala p. ing. Suchého  aby odešel 

p. Vild - něco se povedlo, něco  ne. Udělala  se spousta  práce.  

p. Ziegler - ţádný  ze starostů v poslední době se jí nemůţe rovnat, vykonala  plno práce. Pan ing.Suchý 

                 provádí agitaci.  

p. Dezort - řešit rozpory kolektivně , ale  mezi sebou.Opět přopomíná předvolební agitaci.. Zákon  o ob- 

                 cích   č. 128/2000 nezná  pracovní porady, existuje petiční zákon, má být jednací řád, zahra- 

                 da u p. Bělohlávka. Zákon  o obcích  projednat. 

p. Ing. Suchý - chce, aby se body řešily, není  to předvolební agitace. 

U bodu  3 - p. ing. Suchý -dotaz na energie, rok 2000 a 2001, kdy  bude vyúčtováno. Nutno dohledat 

                  a vysvětlit. 

U bodu  4 - p. Černý  V. - kdy bude znám  seznam  majetku   z inventur  na vyřazení . Seznam  má 

                 připraven  pí. Vildová  A. 

U bodu  5 - p. Dezort - jednotlivé odměny  pro funkcináře, jednotlivé nájmy objektů - pošta, dodávka 

                 vody  + ČOV  přehodnotit  REVOS , podíl uţivatelů  místní komunikace, podíl uţivateů 

                 parkoviště, platba uţivatelů  skládky, silnice kolem  rybníka - dát značku,  je ochoten pomo- 

                 ci, podpořit podnikání 

U bodu  6 - p. Dezort - přijmout cenu z roku  2001 jako zálohovou, definitivní cenu  po provedení  rozbo- 



 

 

 

                 ru „ holoubkovské vody “. 

                p. Ing. Suchý - k vodě, velkoodběr, smlouvy, zda  ev. vrátí peníze - Cena vody pouze pro 

                1.čtvrtletí 2002, dále se bude zastupitelstvo výší ceny zabývat. 

U bodu  7 - p.Ziegler - kanalizace  kolem  p. Bělohlávka 

U bodu  8  - p. Blecha - jak  se řeší nedoplatky občanů  - INZULA 

                   p. Šlapák -  komunikace u nádraţí  ve špatném  stavu. Pan Jašek  vrátil 5 mil. Kč urče- 

                   ných  pro tělocvičnu v obci. Pan Suchý  nepřednesl za  celé  období ţádnou zprávu za 

                   revizní komisi. 

                   p. Ziegler - kdy bude otevřen  dům pečovatelské sluţby a jaký bude  nájem, údajně slyšel 

                   o částce  5 tis- Kč  za nájem. Dotaz doplnil p. Ing. Suchý, který  po konzultaci  s INZULOU 

                   sdělil  cenu  cca  14,91 Kč / m
2

.   

                    p. Černá  . občané  by se měli stěhovat  do DPS  v květnu  neb začátkem  června. 

                    p. Rejzek -kdy budou kontejnery  na odpad  z jarníhoi  úklidu, vyhlásit, co tam  smí být. 

                    pí. Černá  - bude  vyhlášena  i ţelezná  sobota, aby  se neopakovalo, ţe v kontejnerech 

                    na odpady  z úklidu  občanů  byly  2,5  Avie  ţeleza (coţ  je  přes  6 tun). Je jednáno 

                    s  JCM LRS  o skládce  za hřbitovem na posekanou trávu. Na parkovišti  u hřbitova je  

                    k dispozici kontejner na odpady od občanů, který  je pravidelně  vyváţen.     

                    pí. Vildová  A.  - zda  by nebylo  levnější  umístit kontejnery  na tříděný odpad, třeba i na 

                    kratší dobu. 

                    p. Rejzek - zajistit  sekání  trávy  pro  celou  obec  a ne jenom  pro bytovky.  

                    p. Dezort - silnice  u Vyplelů - spravedlonost  má  být pro všechny 

                    p. Šlapák  - osvětlení  v Nádraţní ulici  dát   do pořádku, odpověděl  pan  Kočárek, ţe  

                    jsou tam  stará světla, která nemají výkon 

                    pí. Vildová  J.  - jak se vozí zemina, je všude bláto  i na chodníčku  a občané  musí jít 

                    komunikací přes  most. Nutno řešit úklid.. 

                    pí. Záhrobská -  přivedení  plynu  a štosy  v lese  na obecním  pozemku 

                    p. Ungr -  není  světlo  u garáţe  u DCK 

                    p. Dezort  - jednat  s lidmi  , dát jim náhradní  prostory 

                    p. Tichý - jednat  s lidmi, nelze říci, aby  jen odstranili  boudy 

                    p. Dezort -  u p. Bělohlávka padají tvárnice, ţádá zastupitelstvo, aby  ho přijalo a nechal                    
vysvětlit situaci 

                    p. Fiala  ml. - kanalizace  na Těškovské 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10) Usnesení a závěr 

     Návrh  na usnesení  přednesl  p. Vild 

 

Zastupitelstvo obce  bere na vědomí : 

a) Zprávy o činnosti z pracovních porad ze dne 7 a 21.1.2002 a 4 a 25.2.2002 

b) Informace  o  investičních  akcích     

 

Zastupitelstvo obce   schvaluje : 

1) rozbor hospodaření obce  za rok 2001 

2) inventarizaci majetku obce za rok 2001 

3) rozpočet obce na rok 2002 

4) cenu vodného a stočného na úrovni roku  2001  pouze pro  1.čtvrtletí 2002. Cena  pro další  období 

    roku 2002 bude stanovena  po provedení prověrky  oprávněnosti  nákladů u fi. REVOS Rokycany. 

 

Zastupitelstvo  obce  ukládá : 

a)  zastupitelstvu  obce 

1) řešit  připomínky občanů vyjádřených  v diskuzi na veřejném  zasedání  dle zápisu 

2) provést inventarizaci nesplněných bodů zápisů z pracovních porad a veřejných zasedání a dále  

    posouzení  objektivnosti zápisu  z pracovní porady 21.1.2002 

3) dopracovat nerealizované změny v rozpočtu na rok 2002 a předloţit ke schválení dle vývoje hospoda- 

    ření ve 2.čtvrtletí 2002 

b) starostce  obce  

1) provést vyúčtování a vyrovnání  pohledávek za energie ve ZS vůči nájemcům za rok 2001 a zkontrolo- 

    vat  toto vypořádání případně dovyúčtování  za rok 2000.       Termín  do 31.5.2002   

2) zpracovat  jednací řád  obce  v souladu se zákonem  o obcích a předloţit  jej   ke schválení.  

                                                                                            Termín  do 30.4.2002 

3) ve věci eventuelní koupě rybníka po vyjasnění současného stavu nadále jednat s majitelem , případně 

    s ním uzavřít smlouvu  o smlouvě  budoucí  

c) kontrolnímu  výboru 

1) provést kontrolu vyrovnání pohledávek za energie vůči nájemcům ve ZS za rok 2000 a 2001 

                                                                                            Termín : do 30.6.2002 

2) provést kontrolu nákladů a jejich porovnání z hlediska  nákladovosti u vodného  a stočného  v Holoub- 

   kově po dohodě s firmou  REVOS  Rokycany.                     Termín : do 30.4.2002 

 

              Závěrem  veřejného zasedání  poděkovala  starostka  spoluobčanům  za  účast. 

 

 

                                                               Ověřovatelé zápisu :p. Ing. Tichota..................................................... 

                                                                                                p.  Kaprasová.................................................... 

Zapsala : Černá Františka 

Příloha : Rozbory 2001,rozpočet 2002, inventarizace 2001 


