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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HOLOUBKOV 
KONANÉHO DNE 11.5.2020 

 

 

Přítomni:   Ing. Fišer, p. Vild, Mgr. Křejdlová, p. Černý, p. Kurdík, Mgr. Vodička, p. Bezstarosti, 

                    MUDr. Gutová, Ing. Tůma (příchod v 17:20 hod.) 

Omluveni: Ing. Suchý (nemoc), p. Vondrášek (rodinné důvody) 

 

 

1) Zahájení, schválení programu jednání 

Zasedání zahájil starosta Ing. Fišer v 17:08 hod., který také řídil další průběh jednání. V úvodu 

přivítal všechny přítomné občany a uvedl, že dnešní jednání bylo svoláno na základě pozvánky, 

která byla v souladu se zákonem o obcích zveřejněna po dobu 7 dnů na úřední desce a také na 

elektronické úřední desce na internetu. Jednání ZO se koná po téměř 5 měsících kvůli vyhlášenému 

nouzovému stavu na území ČR z důvodu epidemie koronaviru, při dnešním jednání je nutné 

dodržovat rozestupy mezi osobami, po celou dobu mít nasazenou ochrannou roušku dýchacích cest 

a dbát na zvýšená hygienická opatření. 

 

Dále oznámil, že dne 6.1.2020 obdržel písemnou rezignaci na mandát člena zastupitelstva od 

Mgr. Dagmar Kořánové. V souladu s ustanovením § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 

do zastupitelstev obcí za ní do ZO nastoupí první náhradník na kandidátní listině KSČM p. Miloš 

Černý, který nyní složí zákonem předepsaný slib. Text slibu přečetla Mgr. Křejdlová a p. Černý 

následně slib složil. Ing. Fišer konstatoval, že se tímto stal řádným členem ZO a popřál mu hodně 

úspěchů při výkonu této funkce. 

 

Ing. Fišer konstatoval, že je přítomno 8 z 11 členů zastupitelstva, Ing. Suchý je omluven ze 

zdravotních důvodů, p. Vondrášek z rodinných důvodů, Ing. Tůma přijde později, takže 

zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zastupitelům připomenul jejich povinnost hlásit případný střet 

zájmů před projednáváním každého bodu jednání. Pořízením zápisu z dnešního jednání pověřil 

p. Zajíčkovou a upozornil, že z dnešního jednání je pořizován zvukový záznam jako podklad pro 

tvorbu zápisu. Poté přítomné seznámil s návrhem programu, který byl zveřejněný na pozvánkách. 

 

Navržený program: 

1. Zahájení, schválení programu jednání 

2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení 

4. Náměty a podněty občanů 

5. Opatření přijatá v souvislosti s epidemií koronaviru 

6. Volba předsedy a člena kontrolního výboru 

7. Provozování vodohospodářského majetku obce firmou REVOS Rokycany, stanovení ceny 

vodného a stočného na rok 2020 

8. Hospodaření PO ZŠ a MŠ v roce 2019, rozpočet PO na rok 2020 

9. Investiční akce a dotace 

10. Výsledky inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2019 

11. Žádosti o poskytnutí dotací a darů z rozpočtu obce 

12. Různé 

13. Interpelace členů zastupitelstva 

14. Usnesení a závěr 

 

Připomínky k programu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Usnesení č. 08/05/2020 – 1.1:  ZO schvaluje program jednání. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

 

2) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

Do návrhové komise byli navrženi: p. Kurdík, MUDr. Gutová a p. Bezstarosti. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Kurdík, MUDr. Gutová 

a p. Bezstarosti. 

PRO PROTI ZDRŽ 

6 0 2 

 

Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Vild a Mgr. Křejdlová. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu p. Vilda a Mgr. Křejdlovou. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

V 17:20 hod. se dostavil Ing. Tůma. 

 

 

3) Kontrola usnesení 

Kontrolu usnesení provedl Ing. Fišer podle předloženého materiálu, který předem obdrželi všichni 

zastupitelé. Postupně prošel všechna usnesení přijatá na předchozích jednáních zastupitelstva a ke 

každému bodu doplnil výrok „Splněno“ nebo „Trvá“. Některým nesplněným bodům, které jsou 

dlouhodobějšího charakteru, byl přiřazen náhradní termín pro splnění. Celá kontrola usnesení bude 

zveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách obce a je přílohou tohoto zápisu.  

Diskuze: 

Ing. Tůma – upozornil, že po rekonstrukci hlavní silnice došlo při výjezdu z Chejlav ke zhoršení 

rozhledových podmínek. Navrhuje umístit proti tomuto výjezdu zrcadlo. 

Ing. Fišer – k umístění zrcadla by musel být projekt, vyjádření Policie ČR a SÚS a povolení od 

odboru dopravy MěÚ Rokycany. Při výjezdu z Chejlav platí nejvyšší dovolená rychlost 20 km/h 

v rámci obytné zóny, je tam značka STOP, takže pokud řidič dodržuje dopravní předpisy, neměl by 

tam být problém. 

Další připomínky ke kontrole usnesení nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 3.1: ZO bere na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení ZO. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

4) Náměty a podněty občanů 

Z řad občanů nebylo žádných dotazů ani připomínek. 

 

 

5) Opatření přijatá v souvislosti s epidemií koronaviru 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Informoval přítomné o činnosti obecního úřadu v době 

vyhlášeného nouzového stavu, o uzavírání jednotlivých zařízení, o rušení kulturních a 

společenských akcí, o zajištění nákupů pro seniory, o zásobování ochrannými prostředky a o šití 

roušek v místním Plecháči, Městská policie Mýto kontrolovala občany s nařízenou karanténou. 

V rámci ekonomických opatření navrhuje prodloužení splatnosti místního poplatku za odpady 

a termínu pro obnovení žádostí o obecní byty do 31.5.2020, podnikatelům s uzavřenými či 

omezenými provozy působících v obecních nemovitostech navrhuje odpustit nájemné za duben 
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a květen, celkem se jedná o částku 48.194,- Kč. Vyzval zastupitele k podávání případných dalších 

návrhů, jak místním občanům a podnikatelům ulevit či vyjít vstříc. V současné době se již 

restriktivní opatření rozvolňují, uzavřené provozy se otevírají a od června se již uskuteční 

naplánované či odložené kulturní a společenské akce. Původně plánované březnové zasedání ZO 

muselo být na poslední chvíli zrušeno, náhradní jednání se koná až dnes. 

Diskuze: 

Ing. Tůma – zeptal se, zda plán zasedání ZO zůstává stejný. 

Ing. Fišer – příští týden se zasedání ZO ruší, v červnu už budou termíny standardně dle rozpisu. 

p. Bezstarosti – celkově se mu restriktivní opatření vlády nelíbí, jsou i jiné nemoci, na které umírá 

mnohonásobně víc lidí, a takováto opatření se kvůli tomu nezavádějí. 

Mgr. Vodička – informoval, že on-line výuka za zdejší ZŠ funguje bezproblémově, díky zapůjčení 

školních tabletů do rodin, kde tuto techniku nemají, se podařilo všechno dobře zvládnout. 

Mgr. Křejdlová – potvrzuje, že výuka na dálku se opravdu podařila dobře zvládnout, ale přesto jí 

osobní kontakt chybí. 

p. Bezstarosti – souhlasí s návrhem na odpuštění 2 měsíčních nájmů místním podnikatelům, víc 

obec udělat nemůže, pomoci jim musí stát. 

Ing. Tůma – důležité bude, aby se podnikatelům vrátili jejich zákazníci, pokud se nevrátí, pak 

jakákoliv pomoc obce či státu nemá smysl. 

Ing. Fišer – informoval, že současná opatření budou mít dopad i na daňové příjmy obce, zatím se 

předpokládá jejich pokles o cca. 10 %, tj. přes 2 mil. Kč. 

Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 5.1: ZO bere na vědomí opatření přijatá v souvislosti s epidemií 

koronaviru. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

6) Volba předsedy a člena kontrolního výboru 

Ing. Fišer konstatoval, že rezignací Mgr. Kořánové na funkci členky ZO ji automaticky zanikla 

i funkce předsedkyně kontrolního výboru, v jehož čele musí podle zákona o obcích být člen ZO. Je 

tedy nutné zvolit nového předsedu kontrolního výboru, do této funkce navrhuje p. Černého. Dále 

navrhuje, aby volba proběhla veřejným hlasováním. 

Žádné jiné návrhy ani připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k volbě. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 6.1: ZO volí předsedou kontrolního výboru p. Miloše Černého. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 1 

 

Protože p. Černý již členem kontrolního výboru byl, je potřeba zvolit ještě jednoho řadového člena, 

aby měl výbor lichý počet členů. P. Černý navrhl p. Václava Berana. 

Žádné jiné návrhy ani připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k volbě veřejným hlasováním. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 6.2: ZO volí členem kontrolního výboru p. Václava Berana. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

7) Provozování vodohospodářského majetku obce firmou REVOS Rokycany, stanovení ceny 

vodného a stočného na rok 2020 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. V roce 2019 byly v této oblasti zrealizovány následující investice 

přesahující 10 mil. Kč: 

 oprava poruchy na vodovodu u Bartošovy vily, na Těškovské a v zahrádkách, 
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 nová šachta na výtlačném potrubí z Hamru a Střelnice + osazení odvzdušňovacích ventilů 

(v rámci přeložky vodovodu v Olbrichu), 

 zokruhování vodovodu na Těškovské v souvislosti s novou výstavbou, 

 zokruhování vodovodu v horních Chejlavech (Rejzek – Podhorský), 

 oprava vodovodních přípojek v hlavní silnici, osazení šoupat a prodloužení vodovodu směrem na 

Mýto v souvislosti s rekonstrukcí hlavní silnice, 

 osazení vodoměrů do všech vrtů pro sledování spotřeby, 

 šachty a kanalizace mezi č.p. 96 a Domem služeb, 

 prodloužení kanalizace v horních Chejlavech (Rejzek – Podhorský), 

 opravy šachet a některých úseků kanalizace kolem hlavní silnice, 

 realizace I. etapy rekonstrukce kanalizace Chejlavy včetně čerpací stanice u Markovy vily, 

 řešení měření množství odpadních vod z odlehčovací komory před ČOV v souvislosti s novými 

legislativními povinnostmi, 

 zpracování havarijního plánu ČOV v oblasti nakládání se závadnými látkami (stabilizovaný kal). 

 

Pro rok 2020 je v plánu realizovat následující akce: 

 regenerace příp. náhrada stávajících vodovodních vrtů v Hamru a na Střelnici pro stabilní 

zajištění dodávky pitné vody, řešení výtlačných potrubí na ÚV, 

 dokončení projektové dokumentace na 2. etapu rekonstrukce kanalizace Chejlavy, 

 zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci ČOV, 

 zmapování zbytku kanalizační sítě v obci. 

Diskuze: 

p. Bezstarosti – je rád, že se budou řešit zdroje surové vody, udělalo se mnoho práce na řádech, ale 

teď je nutné zajistit, aby v nich bylo dost vody. 

Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

V 19:24 hod. odešli p. Černý a Mgr. Vodička. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 7.1: ZO bere na vědomí jednotlivé body obsažené v Operativní evidenci 

úkolů v oblasti provozování V+K a ukládá pokračovat v jejich postupném plnění. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 0 

 

Dále ZO projednalo vyúčtování nákladů na vodné a stočné za rok 2019. Ing. Fišer upozornil, že 

firma REVOS v kalkulaci neustále přesouvá položky v rámci režií, jejichž navýšení navrhuje 

neuznat a provozovateli neuhradit. Po odečtení těchto položek ztráta na vodném činí 50 tis. Kč, na 

stočném 330 tis. Kč, celkem tedy 380 tis. Kč, které Ing. Fišer navrhuje REVOSU doplatit. 

Vzhledem k tomu, že REVOS doposud neuhradil nájemné za loňský rok ve výši 800 tis. Kč, bude 

tato částka vůči dlužnému nájemného započtena, REVOS by tedy obci měl uhradit ještě 420 tis. Kč. 

Tuto částku, po zaokrouhlení na 400 tis. Kč, starosta navrhuje převést do vodohospodářského 

fondu. Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

V 19:30 hod. se vrátil p. Černý. 

V 19:32 hod. se vrátil Mgr. Vodička. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 7.2: ZO schvaluje vyúčtování jednotlivých položek cenové kalkulace 

vodného a stočného za rok 2019. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 1 

 

Poslední záležitostí v rámci tohoto bodu je stanovení ceny vodného a stočného na r. 2020, do níž 

jsou zahrnuty náklady na některé plánované investice v této oblasti. Vzhledem k nutnosti tvorby 

fondu obnovy vodohospodářského majetku Ing. Fišer navrhuje ponechat nájemné na současné výši 
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800 tis. Kč, při zohlednění míry inflace a dalších zvýšených nákladů dojde od 1.1.2020 k navýšení 

ceny vodného a stočného o 1,47 Kč/m3 oproti roku 2019. Protože však od 1.5.2020 dochází 

k poklesu sazby DPH z 15 % na 10 %, bude od května naopak ceny vody pro konečné spotřebitele 

nižší o 2,15 Kč/m3. Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 7.3: ZO schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2020 bez DPH 

následovně: vodné 41,27 Kč/m3, stočné 31,01 Kč/m3. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

8) Hospodaření PO ZŠ a MŠ v roce 2019, rozpočet PO na rok 2020 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. PO v roce 2019 hospodařila s výnosy ve výši 15.290.021,- Kč, 

náklady ve výši 15.222.970,- Kč a se zlepšeným HV ve výši 67.051,13 Kč, který se navrhuje 

přednostně použít na pokrytí ztráty z roku 2018 a zbytek převést do investičního fondu. Čerpány 

byly dotace na tzv. šablony a na plavání. Hospodaření PO za r. 2019 bylo projednáno na společné 

schůzce s ředitelkou PO, účetní a předsedou finančního výboru, nebyly shledány žádné nedostatky. 

Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 8.1: ZO schvaluje účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Holoubkov za rok 2019 

včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření takto: 16.132,39 Kč na pokrytí ztráty z roku 

2018 a 50.918,74 Kč jako příděl do fondu investic. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

PO provedla k 31.12.2019 inventarizaci svého majetku a na základě jejího výsledku předkládá 

návrh na vyřazení majetku v účetní hodnotě 31.390,- Kč. Jedná se o starý nábytek, nepoužívané 

výukové prostředky a elektronika. 

Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

V 19:40 hod. odešel p. Černý. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 8.2: ZO schvaluje vyřazení majetku PO ZŠ a MŠ Holoubkov dle 

vyřazovacího protokolu v pořizovací hodnotě 31.390,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

Dále se ZO zabývalo návrhem rozpočtu PO pro rok 2020, který je navržen jako schodkový ve výši 

141.000,- Kč s výnosy ve výši 16.301.463,- Kč a náklady ve výši 16.442.463,- Kč. Tento účetní 

schodek vznikl rozdělením příspěvku od zřizovatele na neinvestiční část ve výši 1 mil. Kč a 

investiční část ve výši 200 tis. Kč, která byla vložena do investičního fondu na pořízení 

konvektomatu do ŠJ. Plánované akce pro r. 2020 jsou nákup lehátek a skříňky na hračky v MŠ, 

nové nádobí včetně konvektomatu do ŠJ a nákup elektroniky a potřebného nábytku do ZŠ. 

V rozpočtu jsou dále obsaženy dotace tzv. šablony a na plavání. Návrh rozpočtu byl zveřejněn po 

dobu 15 dnů před projednáváním v ZO na internetových stránkách PO. 

Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

V 19:44 hod. se vrátil p. Černý. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 8.3: ZO schvaluje rozpočet PO ZŠ a MŠ Holoubkov na rok 2020 s výnosy 

ve výši 16.301.463,- Kč, náklady ve výši 16.442.463,- Kč a zhoršeným hospodářským výsledkem 

ve výši 141.000,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 
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Na základě zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl sestaven aktualizovaný 

střednědobý výhled rozpočtu PO pro roky 2021 – 2024. Návrh byl zveřejněn po dobu 15 dnů před 

projednáváním v ZO na internetových stránkách PO. 

Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 8.4: ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu PO ZŠ a MŠ Holoubkov 

pro roky 2021 – 2024. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

9) Investiční akce a dotace 

Přijetí dotace na provoz terénní pečovatelské služby v r. 2020 – o tuto dotaci žádáme pravidelně, 

pro letošní rok nám bylo přiděleno o něco méně než vloni, a to 324.809,- Kč. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 9.1: ZO schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje na poskytování 

terénní pečovatelské služby v roce 2020 ve výši 324.809,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Podání žádosti o příspěvek na nákup dopravního automobilu pro JSDHO – na tuto akci jsme 

obdrželi dotaci ze státního rozpočtu ve výši 450 tis. Kč, vzhledem k tomu, že cena automobilu se 

očekává okolo 1.300 tis. Kč, požádáme ještě KÚPK o příspěvek ve výši 300 tis. Kč. Na dodávku 

automobilu již bylo vyhlášeno výběrové řízení, termín dodání automobilu je stanoven v únoru 2021. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 9.2: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z KÚPK na příspěvek na nákup 

nového dopravního automobilu pro JSDHO. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Podání žádosti o dotaci na činnost obecní policie – v rámci vyhlášeného programu KÚPK na 

zajištění bezpečnosti v obcích bylo požádáno o dotaci ve výši 550 tis. Kč na zajištění činnosti 

Městské policie Mýto v naší obci na základě veřejnoprávní smlouvy s Městem Mýtem. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 9.3: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z KÚPK na příspěvek na 

činnost obecní policie na základě veřejnoprávní smlouvy s obcí zřizující obecní policii. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Nákup nové sekačky na trávu – na základě vzniklé potřeby, kdy v obci neustále přibývají velké 

zelené plochy (např. fotbalové hřiště, hasičské cvičiště, sokolovna, hřbitov, sídliště apod.), bylo 

p. Kurdíkem poptáno několik firem na dodávku výkonné samojízdné sekačky na trávu se sběrem. 

Nejvýhodnější nabídku podala firma Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o., Vochov, která má výhodnou 

polohu cca. 10 km od Plzně a v rámci firmy mají i odpovídající zázemí na následný servis při 

opravách techniky. Vybraný stroj používají už 6 let v Rokycanech a jsou s ním velmi spokojeni. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 9.4: ZO schvaluje nákup samojízdné sekačky se sběrem od firmy 

Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o., Vochov v ceně 751.700,- Kč bez DPH. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 
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Uzavření SOD na akci „Demolice bytového domu na st. p.č. 28 v k.ú. Holoubkov“ – jedná se 

o demolici nevyužívaného bytového domu č.p. 101 v části obce Na Rudě, v rámci vypsaného 

výběrového řízení bylo osloveno 10 firem, do určeného termínu přišlo celkem 6 nabídek, přičemž 

nejvýhodnější cenu nabídla firma BIGGEST construct s.r.o., Plzeň ve výši 970 tis. Kč bez DPH. 

Podle rozpočtu projektanta měla být akce několikanásobně dražší, i další firmy v pořadí nabídly 

cenu minimálně o 500 tis. Kč vyšší. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 9.5: ZO schvaluje uzavření SOD s firmou BIGGEST construct s.r.o., 

Plzeň na stavbu „Demolice bytového domu na st. p.č. 28 v k.ú. Holoubkov“ v ceně 969.785,23 Kč 

bez DPH. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Při provádění demolice domu vyvstal problém s částí opěrné zdi oddělující sousední pozemek, která 

spadla a musela se znovu postavit. Dále firma rozporovala množství odvezeného materiálu z vnitřku 

původního soklu, které je podle ní vyšší, než bylo uvedeno v projektové dokumentaci a výkazu 

výměr. Navíc složení tohoto materiálu je poněkud problematické, protože se nejedná o klasickou 

výkopovou zeminu, ale je to břidličná zemina s příměsí strusky, zřejmě ještě z doby, když kdysi 

v této části obce stála vysoká pec. Po sérii jednáních bylo dohodnuto firmě přiznat vícepráce 

v hodnotě 288 tis. Kč bez DPH. I tak celková cena za dílo bude stále nižší, než byla nabídka firmy 

na druhém místě v rámci výběrového řízení. 

Diskuze: 

p. Bezstarosti – zeptal se, kdy má být akce dokončená, v současné době práce neprobíhají. 

Ing. Fišer – termín dokončení dle uzavřené smlouvy je do konce května. 

p. Vild – je pro podepsání dodatku, levněji tento materiál nikdo neodveze. 

p. Černý – rovněž souhlasí, zaplatit se to bude muset tak jako tak. 

Mgr. Vodička – také souhlasí, nemůže to tam zůstat rozpracované. 

p. Kurdík – souhlasí, sehnat jinou firmu na odvoz tohoto materiálu by byl problém. 

Další připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 9.6: ZO schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD s firmou BIGGEST 

construct s.r.o., Plzeň na stavbu „Demolice bytového domu na st. p.č. 28 v k.ú. Holoubkov“, kterým 

se cena díla navyšuje o 288.274,50 Kč bez DPH. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Na demolici bytového domu bylo požádáno o dotaci z dotačního programu KÚPK ve výši 

1 mil. Kč. Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 9.7: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z KÚPK z dotačního titulu 

„Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí“ na demolici bytového domu na st. p.č. 28 

v k.ú. Holoubkov. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

10) Výsledky inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2019 

Úvodní slovo přenesl Ing. Fišer. Jako každý rok byla provedena inventarizace majetku a závazků 

obce ke dni 31.12.2019. Členové hlavní inventarizační komise Ing. Fišer, p. Kurdík, p. Vild, 

Mgr. Křejdlová a p. Švolíková společně se členy dílčích inventarizačních komisí provedli fyzické i 

dokladové inventury, vedoucí jednotlivých středisek navrhli k vyřazení nepotřebný nebo nefunkční 

majetek. K 31.12.2019 měla obec majetek v celkové netto hodnotě 208.270.497,85 Kč a majetek 

v podrozvahové evidenci ve výši 840.968,70 Kč. Celkově byl vyřazen majetek v hodnotě 
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442.757,50 Kč, jednalo se o prodanou sekačku na trávu dříve používanou na fotbalovém hřišti, 

hrací prvky z dětských hřišť u ZŠ a MŠ, které byly nahrazeny novými, zbytek je nepotřebný drobný 

majetek. Odpisy činily 4.356.243,- Kč. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 

Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 10.1: ZO schvaluje inventarizační zprávu z provedené řádné inventarizace 

majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv za rok 2019 včetně vyřazení majetku obce dle 

vyřazovacích protokolů ve výši 442.757,50,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

11) Žádosti o poskytnutí dotací a darů z rozpočtu obce 

Úvodní slovo přednesl místostarosta a předseda kulturního výboru p. Kurdík. Výbor nejprve 

vyhodnotil vyúčtování dotací přidělených v loňském roce, některé musel opět vracet k doplnění, 

dva subjekty dotaci nevyčerpaly a vrátily. V letošním roce se sešly žádosti v hodnotě 499 tis. Kč, 

výbor rozdělil 400 tis. Kč. Klub seniorů požádal o snížení částky dotace, neboť se vzhledem 

k epidemiologické situaci nekonal jarní zájezd. Ušetřenou částku navrhuje p. Kurdík přidat k dotaci 

pro TJ Holoubkov, která letos plánuje výměnu části oplocení fotbalového hřiště. Na tuto akci 

obdrželi dotaci od KÚPK, ale v poměrně nízké výši, takže by se tyto prostředky použily na 

dofinancování této akce. Stejně jako v předchozích letech kulturní výbor při rozdělování financí 

přihlížel k počtu členů spolku, zda spolek pracuje s mládeží a jak spolupracuje s obcí při pořádání 

kulturních akcí. Poté přečetl návrh výboru na výši příspěvků pro jednotlivé spolky. 

Diskuze: 

Mgr. Vodička – v reakci na informaci, že dva subjekty loni dotaci nevyčerpaly a vrátily ji, se zeptal, 

zda není v podmínkách dotací uvedeno, že pokud někdo jeden rok dotaci nevyužije, tak příští rok na 

ní nemá nárok. 

Ing. Fišer – obec nepřiděluje programové dotace, takže žádná závazná pravidla zpracována nejsou. 

Jedná se o individuální dotace, požádat může každý a je na obci, komu a v jaké výši dotaci přidělí. 

Dále zdůraznil, že na základě upozornění auditora se budou poskytovat pouze neinvestiční dotace, 

je potřeba, aby všichni příjemci s tím počítali a dotaci správně vykázali ve svém účetnictví. 

Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. Ing. Fišer navrhl, aby se 

o všech usneseních hlasovalo najednou jedním hlasováním. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 11.1: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Anitě Bebr ve výši 

1.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 08/05/2020 – 11.2: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Patriku Bebrovi ve výši 

1.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 08/05/2020 – 11.3: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Rybníkářkám a 

otužilcům Holoubkov z.s. ve výši 15.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 08/05/2020 – 11.4: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace TSČ-AVZO 

““Holoubkov““ ve výši 18.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 08/05/2020 – 11.5: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ČSS, z.s. Sportovně 

střelecký klub Holoubkov ve výši 10.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 08/05/2020 – 11.6: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Václavu Fürstovi ve 

výši 10.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 08/05/2019 – 11.7: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Tělocvičné jednotě 

Sokol Holoubkov ve výši 150.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 08/05/2020 – 11.8: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Lize lesní moudrosti – 

kmen Jilm ve výši 15.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 08/05/2020 – 11.9: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Marcele Zajíčkové ve 

výši 10.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 08/05/2020 – 11.10: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Českému rybářskému 

svazu, z.s., místní organizace Holoubkov ve výši 25.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
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Usnesení č. 08/05/2020 – 11.11: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Tělovýchovné jednotě 

Holoubkov, z.s. ve výši 145.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Dále Ing. Fišer seznámil přítomné s žádostmi o příspěvek od organizací působících mimo 

Holoubkov, se kterými bude vzhledem k nízké částce uzavřena většinou darovací smlouva. Obecně 

přispíváme těm, kde působí holoubkovští občané. V letošním roce jsme zatím obdrželi tyto žádosti: 

 

- Plzeňský kraj žádá o dotaci na zajištění dopravní obslužnosti naší obce pro r. 2020 ve výši 

81.235,- Kč. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 11.12: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Plzeňskému kraji na 

zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2020 ve výši 81.235,- Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

- Svaz tělesně postižených v ČR, MO Rokycany 1 – navrhuje příspěvek ve výši 5.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 11.13: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Svazu tělesně 

postižených v České republice z.s., místní organizace Rokycany 1 ve výši 5.000,- Kč a uzavření 

darovací smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

- Svaz tělesně postižených v ČR, MO Rokycany-město – navrhuje příspěvek ve výši 2.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 11.14: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Svazu tělesně 

postižených v České republice z.s., místní organizace Rokycany-město ve výši 2.000,- Kč 

a uzavření darovací smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

- SONS, oblastní pobočka Rokycany – navrhuje příspěvek ve výši 2.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 11.15: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Sjednocené organizaci 

nevidomých a slabozrakých České republiky z.s., Oblastní pobočka Rokycany ve výši 2.000,- Kč 

a uzavření darovací smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

- Český svaz ochránců přírody, ZO Rokycany – navrhuje příspěvek ve výši 5.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 11.16: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Českému svazu ochránců 

přírody, ZO Rokycany ve výši 5.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

- Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s., pobočka Rokycany – navrhuje 

příspěvek ve výši 2.000,- Kč. 
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Usnesení č. 08/05/2020 – 11.17: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Centru pro zdravotně 

postižené Plzeňského kraje o.p.s., pobočka Rokycany ve výši 2.000,- Kč a uzavření darovací 

smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

- Diakonie Broumov, sociální družstvo – navrhuje příspěvek ve výši 2.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 11.18: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Diakonii Broumov, 

sociální družstvo ve výši 2.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

- Krasobruslařský klub Rokycany – navrhuje příspěvek ve výši 2.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 11.19: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Krasobruslařskému klubu 

Rokycany, z.s. ve výši 2.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

- Linka bezpečí z.s. – navrhuje příspěvek ve výši 2.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 08/05/2020 – 11.20: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru spolku Linka bezpečí z.s., 

Praha ve výši 2.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 1 

 

 

12) Různé 

Odpis pohledávky za nájemné obecního bytu 

Správce bytového fondu INZULA navrhuje odepsat pohledávku za dlužné nájemné obecního bytu 

č. 2 v č.p. 291 za p. ……………………… ve výši 14.847,- Kč. Dluh byl přihlášen jako pohledávka 

do insolvenčního řízení, část byla splacena. Protože p. ……… splnila podmínky oddlužení, byla 

soudem osvobozena od placení svých zbylých závazků. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Ve 20:58 hod. odešel Ing. Tůma. 

 

Usnesení č. č. 08/05/2020 – 12.1: ZO schvaluje odpis pohledávky za p. ………………… ve výši 

14.847,- Kč vzniklé za pronájem bytu č. 2 v č.p. 291. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

Přidělení obecního bytu mimo seznam žadatelů o byt 

V loňském roce došlo k tragickému úmrtí majitele domu č.p. 105, s nímž v domě bydlely 2 nezletilé 

děti a 2 nevlastní bratři. Děti převzala do své péče jejich matka, bratři v domě zůstali, avšak 

vzhledem k dluhům zemřelého majitele se bojí, že budou z domu vystěhováni. Žádají proto 

o přidělení obecního bytu z důvodu těžké životní situace, mimo jiné i proto, že jim byl soudně 

povolen občasný styk s oběma dětmi. Sociální výbor jejich žádost projednal a navrhuje jim přidělit 

obecní byt č. 11 v č.p. 291 přednostně mimo seznamu žadatelů o byt. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Ve 21:05 hod. se vrátil Ing. Tůma. 
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Usnesení č. 08/05/2020 – 12.2: ZO schvaluje přidělení obecního bytu č. 11 v č.p. 291 o velikosti 

1+1 mimo seznam žadatelů o byt p. ……………………………………… z důvodu těžké životní 

situace. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 1 

 

 

13) Interpelace členů zastupitelstva 

Ing. Tůma – zeptal se, zda zemědělské společnosti hlásí na obec používání pesticidů na polích. 

p. Vild – nic takového na obec nehlásí, zřejmě i proto, že všechna pole jsou na katastrálních 

územích jiných obcí. 

p. Bezstarosti – opět upozornil na pohyb divokých prasat blízko obce, je to nebezpečné pro lidi, ničí 

se louky a další majetek, zeptal se, zda se s tím dá něco dělat. 

p. Vild – je to těžké, v blízkosti obydlené oblasti se lovit nesmí, prasata jsou chytrá a vědí, že jim 

v blízkosti obce nehrozí nebezpečí. Sama na člověka neútočí, spíše se lidem snaží vyhnout. 

p. Černý – zeptal se, zda se bude řešit hráz rybníka v zatáčce pod školou. 

Ing. Fišer – silnice patří SÚS, která zadala zpracování projektové dokumentace. Pozemek pod 

silnicí je však soukromý a majitel ho nechce prodat. 

 

 

14) Unesení a závěr 

Ing. Fišer požádal návrhovou komisi o stanovisko, zda bylo hlasováno o všech návrzích na 

usnesení. Pan Kurdík potvrdil, že o všech bodech bylo hlasováno a všechna hlasování proběhla 

řádně. 

 

Na závěr Ing. Fišer poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 21:20 hod. 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………… ……………………………………… 

 Stanislav Kurdík Ing. Lukáš Fišer 

 místostarosta starosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

p. Miroslav Vild: …………………………………… 

 

 

Mgr. Hana Křejdlová: …………………………………… 

 

 

Zápis byl zpracován dne 21.5.2020. 

 

Zapsala: Michaela Zajíčková 


