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ZÁPIS  ZE   ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA   OBCE   
HOLOUBKOV 

KONANÉHO   DNE  12.12. 2005 
Přítomni:  p. Vild,  p. Hrůza,  pí. Mgr. Kořánová,  pí. Kratochvílová,  pí.Vildová, pí. Behenská 
Omluveni – p.p. Dezort, Severa, Černý 
Nepřítomen: p. Vondrášek 
 
          Zasedání zahájil starosta p. Vild v 18,10 hod., který také řídil  další průběh jednání. Úvodem přivítal 
všech 11  přítomných  občanů. Dále informoval, že k 22.11.2005 rezignoval na mandát zastupitele p. Rejzek 
Jiří. Náhradníkem na nezávislé kandidátce s podporou ČSSD je paní Ing. Jirsová, která se však odstěhovala 
z obce a tím jí mandát zanikl. Dalším náhradníkem na této kandidátce je pí. Mudrová Bohdana, která se však 
zatím nevyjádřila, zda se zapojí do práce zastupitelstva. Po jejím vyjádření bude postupováno podle zákona o 
obcích k doplnění zastupitelstva na předepsaných 11 členů.   
 
          Dále seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva obce, který předložil ke 
schválení: 
 
Program  : 

1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
2) Kontrola usnesení 
3) Stav na úseku odpadového hospodářství obce včetně stanovení poplatků na rok 2006 
4) Schválení pořadníků na byty obce na 1. pololetí 2006 
5) Zajištění inventarizace majetku obce k 31.12.2005 
6) Projednání změny rozpočtu č. 2 na rok 2005 
7) Projednání rozpočtu na rok 2006 
8) Různé 
9) Diskuse 
10) Usnesení a závěr 

 
PRO /    PROTI /   ZDRŽ 
  6    /        0        /       0           
  
 
1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

a) Do návrhové  komise byli navrženi : p. Hrůza, pí. Behenská, pí. Kratochvílová  
 
 PRO  /  PROTI  /  ZDRŽ    
   6     /      0       /      0       
                                           
 

b) Ověřovateli  zápisu byli navrženi:  pí. Mgr. Kořánová a pí. Vildová   
 

PRO  /    PROTI  /   ZDRŽ   
   6    /        0        /      0 
 
 
2. Kontrola usnesení 
Kontrolu usnesení provedl p. Vild. Konstatoval, že usnesení z 31.10.2005 mělo celkem 8 bodů na vědomí, 
dále 8 schvalovacích bodů a 5 bodů ukládací  směrem k starostovi a místostarostovi obce. Dále se zabýval 
rozborem plnění uložených bodů, kde konstatoval, že  byly splněny body č.1 a č.5, bod č. 2 ohledně návrhu 
řešení OZV ohledně využívání zábavné pyrotechniky je dlouhodobější s tím, že se pravděpodobně těžko 
podaří předložit takový návrh vyhlášky, který by byl praxi v životě obce realizovatelný zejména z hlediska 
kontroly a eventuelních postihů. K bodu č3 ohledně závěrů poptávkového řízení na provozovatele BF obce 
byl tento bod po dohodě na pracovní poradě zastupitelstva přesunut na příští zasedání tedy 6.2.2006. Co se 



2

týče bodu č. 4,  tři smlouvy o prodeji již byly uzavřeny a zaregistrovány zbývá dokončit ještě 2 a to směrem 
k p. Havlovi a p. Pěnkavovi. Toto bude provedeno do konce ledna 2006.  
 
 
3. Stav na úseku odpadového hospodářství obce včetně stanovení poplatků za likvidaci 
odpadu na rok 2006 
Úvodní slovo k tomuto bodu provedl p. Vild. V úvodu zdůvodnil zařazení zprávy na dnešní 
zasedání.  Dále se zabýval rozborem likvidace odpadů na území obce  Holoubkova za rok 2005 dle 
jednotlivých komodit odpadů. Zdůraznil, že došlo  k navýšení nákladů za likvidaci odpadů vlivem 
zvýšení skládkovného i zejména nárůstem ceny pohonných hmot. Další nárůst cen pohonných hmot 
se odrazil i do návrhu cen za služby firmou RUMPOLD na rok 2006, kde je předložen návrh 
dodatku smlouvy na toto období. Dále se zabýval porovnáním cen z tohoto dodatku oproti cenám na 
rok 2005. Po té předložil návrh dodatku smlouvy ke schválení. Dále konstatoval, že i přes zvýšené 
náklady oproti rozpočtu na rok 2005 i výhled na rok 2006 se zastupitelstvo rozhodlo ponechat 
v platnosti poplatky za likvidaci odpadů jako celek ve stejné výši jak tomu bylo na rok 2005. Je to 
z důvodu toho, že v letošním roce došlo k navýšení poplatku o 70,- Kč na osobu a došlo k zdražení 
dalších komodit jako např. otop bytů aj. , což se pro mnohé rodiny v obci již stává neúnosné. Proto 
zastupitelstvo rozhodlo, že přepokládaný rozdíl v této kapitole uhradí z výše uvedených důvodů ze 
svého rozpočtu na rok 2006.  V poslední době jsou problémy s firmou BECKER, která odváží přes 
sdružení obcí POLYGON z obce separované odpady. Toto bylo předmětem i jednání valné 
hromady sdružení POLYGON a pravděpodobně dojde ke změně firmy zabezpečující tyto služby. 
S ohledem na vysokou nákladovost  a nekázeň občanů bude omezeno a změněno i řešení odvozu 
velkoobjemových komunálních odpadů v r. 2006.  
  
4. Schválení pořadníků na byty obce na 1. pololetí 2006 
Úvodní slovo provedl p. Vild s tím, že návrh pořadníků i provedení obodování žádostí do seznamu 
uchazečů provedl a obodoval bytový výbor, který toto předkládá písemně na jednotlivé kategorie 
bytů a to 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 a DPS. Po té seznámil s jednotlivými předloženými pořadníky. 
Připomínky k návrhům nebyly, proto byly pořadníky schváleny. 
 
5. Zajištění inventarizace majetku obce k 31.12.2005 
Úvodní slovo provedl p. Vild, dle zpracovaného písemného materiálu, který mají k dispozici 
všichni zastupitelé. Hlavní inventarizační komise bude pracovat ve složení : pí. Vildová, Zajíčková, 
Mikutová, Řezáčová, Severa. Jednotlivé objekty dle přiloženého rozdělovníku zpracují dílčí 
inventury a hlavní inventarizační komise provede kontrolu a zpracuje závěrečnou zprávu o 
provedení inventur majetku obce. Ostatní je řešeno v přiloženém písemném materiálu k zajištění 
inventur majetku obce.  
 
6. Projednání změny rozpočtu č. 2 na rok 2005 
Úvodní slovo provedl p. Hrůza dle zpracovaného písemného materiálu, který mají k dispozici 
všichni zastupitelé. Odůvodnil změnu jednotlivých položek v oblasti příjmů i vydání. Celkově bude 
rozpočet za rok 2005 pasivní cca 1,5 mil. Kč z důvodu placení faktur a dalších položek 
z investičních akcí provedených a fakturovaných v roce 2004, avšak placených až z rozpočtu roku 
2005. Nebýt této skutečnosti byl by rozpočet aktivní. Jeho vystoupení po té doplnil p. Vild. 
 
7. Projednání rozpočtu obce na rok 2006 
Úvodní slovo provedl p. Hrůza dle písemného materiálu, který mají všichni k dispozici a byl také 
řádně zveřejněn po dobu 15 dní před zasedáním na úřední desce, aby se s návrhem mohli seznámit i 
občané. Po té rozebral předložený návrh dle jednotlivých položek příjmů a vydání.  Jeho vystoupení 
následně doplnil p. Vild, kde odůvodnil postavení jednotlivých vybraných položek. V závěru 
konstatoval, že rozpočet je stanoven jako vyrovnaný ve výši 11,651. 000,- Kč. Po té byla otevřena 
diskuse k tomuto bodu programu, aby se k návrhu mohli vyjádřit i občané.  
p. Fišer: 
Odhad daňových příjmů je dle jeho názoru správný. Dále vznesl dotaz, zda bude obec do svého 
rozpočtu převádět nějaké prostředky z hospodaření INZULY na bytovém fondu obce tak jako 
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v minulých letech. Dále se pozastavil nad poměrně málo navýšenou částkou na činnost organizací 
v obci, meziročně pouze o 15 tis. Kč, což je dle jeho názoru málo. 
p. Vild: 
Reagoval na vystoupení p. Fišera s tím, že celkově předpokládáme, že daňové příjmy obce se 
v příštím roce sníží z důvodu novel zákonů o dani z příjmů právnických a fyzických osob jak je 
schválila v letošní roce Poslanecká sněmovna. Toto vidí jako nekomplexní přístup s kterým budou 
mít obce problémy. K otázce přesunu prostředků z bytového fondu do rozpočtu obce uvedl, že tato 
položka do rozpočtu zařazená není, obec nepočítá s tímto převodem z toho důvodu, že v minulých 
letech konkrétně 3 letech bylo z této kapitoly odčerpáno  více jak 2,5 mil. Kč, což zásadně chybí na 
opravy bytového fondu, neboť jeho zastaralost a potřeby oprav se prohlubují. Touto cestou nechce 
obec jít, naopak dle možností bude třeba tuto oblast posílit z důvodu nutnosti zateplování objektů, 
výměny oken, opravy střech apod. Do kapitoly společenských organizací dává obec nemalé 
prostředky, více jak 135 tis. Kč a to podle svých možností. Potřeb je celá řada avšak možnosti jsou 
omezené a je třeba diferencovat podle důležitosti apod. 
  
8. Různé 

a) V úvodu tohoto bodu byly podány informace na vědomí zastupitelstva a občanů, které  
      zastupitelstvo projednávalo na pracovních poradách od posledního zasedání tedy 21. a  
      28.11.2005. Jednalo se o následující: 
- aktuální nabídky z poptávkového řízení na provozovatele vodohospodářského majetku obce 

od firem 1. JVS České Budějovice a REVOS Rokycany 
- problematika se zajištěním zimní údržby v obci 
- nové pojetí zpravodaje obce Holoubkov 
- žádost o vybudování skejbordové tratě v obci pro děti  
- umístění občanů do DPS 
- požadavek na rozpočet SDH Holoubkov na rok 2006 
- žádost o navýšení rozpočtu PO ZŠ a MŠ Holoubkov na rok 2005  
- provedení technického auditu na vodohospodářský majetek obce 
- opravy místních komunikací včetně nákladovosti provedené ve 4Q 2005 
- řešení situace „Na Rudě“ kolem zamýšlených oprav čp. 94 a 101 
- vyhodnocení závěru poptávkového řízení na BF obce 
- informace o prověrce ve firmě POLYTEZA k ceně tepla dozorčí radou společnosti 
- informace o postupu prací na projektu chodníku a dopravního řešení v severovýchodní části 

obce u silnice č. 605/II směr Praha 
- uzavření smlouvy na výjimku – doplatek obce na platy  pedagogických pracovníků 
- prořez a kácení náletových dřevin v zimním období ze strany ČD, ZČE, ZČP na základě 

oznámení těchto firem v katastru obce 
 
b) Plán práce obecního zastupitelstva na rok 2006.  

Návrh plánu práce byl předložen všem zastupitelům, řešen do voleb, tedy do října 2006. Je 
plánováno 6 veřejných zasedání a 10 pracovních porad na toto období. Pokud by bylo třeba 
bude svoláno i mimořádné zasedání či pracovní porada. Připomínky k návrhu plánu práce 
nebyly. Proto byl schválen. 

 
c) Zpráva o prověrce kontrolního výboru, vyhodnocení jeho činnosti za rok 2005 a plán kontrol  
     na rok 2006. 
     Tyto zprávy byly projednány na pracovní poradě. Předseda kontrolního výboru p. Dezort  
     požádal, aby na zasedání zastupitelstva byly tyto projednány za jeho přítomnosti. Vzhledem  
     k tomu, že v současné době je ve stavu nemocných, tento bod se přesouvá na příští zasedání.  
 
d) Ustanovení školské rady pro ZŠ a MŠ Holoubkov dle zákona 561/2004 Sb. 

Zastupitelstvo stanovilo, že rada bude 6 členná. Dle schváleného volebního řádu rady byly 
do této zvoleni za pedagogické pracovníky p. Křejdlová a Jarošíková a za rodiče pí. 
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Hatinová a Kantoříková. Obec Holoubkov tímto jako své zástupce deleguje do školské rady 
členky zastupitelstva pí. Vildovou a Kratochvílovou. Návrh byl schválen.  
Ustavující zasedání školské rady je schváleno na 13.12.2005. kde bude mj. projednán 
jednací řád této rady.  

 
e) Návrh na podání přihlášky obce Holoubkov do SMO PK 

Návrh odůvodnil p. Vild, kde mj. uvedl, že není důvodu, aby obec Holoubkov byla mimo 
tento svaz, neboť podle jeho názoru vyvíjí potřebnou činnost pro své členské obce. 
Připomínky nebyly, návrh byl schválen. 
 

f) Dopis pí. Kantoříkové Věnceslavy k památce a práci p. Herinka v SDH Holoubkov 
Na základě žádosti pí. Kantoříkové byl její dopis přečten na zasedání zastupitelstva obce. 
Zastupitelstvo vzalo tento dopis na vědomí a vzdalo čest památce bývalého  předsedy SDH 
p. Herinka.  

 
g) Žádost firmy REVOS Rokycany o přehodnocení výpovědi z provozování dané  
     zastupitelstvem usnesením z 21.6.2004 k 31.12.2005  
     Tato záležitost byla prodiskutována, zdůrazněny důvody původně předložené výpovědi,  
    zhodnoceny události a přístupy firmy REVOS v uplynulém období při provozování  
    vodohospodářského majetku obce. Dále byly zhodnoceny i aktuální nabídky původního  
    vítěze  
    poptávkového řízení z roku 2004 – VHS Blovice, která zanikla a její nástupnické organizace  
    firmy 1. JVS České Budějovice. Tyto byly porovnány i s aktuální nabídkou firmy REVOS.  
    Vzhledem k tomu, že nabídka firmy REVOS je vstřícnější směrem k občanům z hlediska  
    ceny ( nižší oproti 1. JVS o 1,50 Kč/m3 ) a i z dalších důvodů, které byly diskutovány a  
    uvedeny, došlo ke shodě zastupitelů původní výpověď zrušit a spolupráci s firmou REVOS  
    na  základě nabídky i předložené smlouvy prodloužit na další období. 
 
9. Diskuse 
p Bezstarosti: 
Poděkoval za spolupráci obecnímu zastupitelstvu s SDH v letošním roce, zhodnotil výroční 
členskou schůzi SDH, která proběhla v sobotu 10.12.2005 Informoval mj., že novým starostou 
SDH byl zvolen p. Dongres Jan st. Popřál zastupitelům i občanům hezké vánoce, do nového 
roku hodně zdraví  a dobrou spolupráci v roce 2006. 
 
pí. Záhrobská: 
Upozornila, že vyhlášku k zábavné pyrotechnice má schválenou Město Zbiroh. Dále se zabývala 
problematikou vyúčtování vodného v čp. 165 a vznesla dotaz směrem k nové školské radě.  
 
p. Vild: 
Reagoval na vystoupení pí. Záhrobské a této odpověděl. 
 
  

10. Usnesení a závěr 
Návrh na usnesení přednesl p. Hrůza. Po schválení usnesení provedl závěr zasedání p. Vild, 
poděkoval všem za účast a aktivní přístup, popřál všem hezké vánoce a hodně zdraví do nového 
roku 2006 a zasedání ukončil ve 20,40 hodin. 
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USNESENÍ   ZASTUPITELSTVA OBCE  č. 10.   ZE  DNE  12.12.2005 
 

1. Bere na vědomí: 
 

1. Žádost PO  ZŠ a MŠ Holoubkov  o navýšení rozpočtu na rok 2005   
2. Návrh rozpočtu SDH Holoubkov na rok 2006 
3. Kontrolu plnění usnesení ZO ze dne 31.10.2005 
4. Informaci veřejnosti o projednání problémů na pracovních zasedáních ZO v měsíci listopadu 

2005 
5. Rezignaci p. Rejzka Jiřího z postu zastupitele obce k 22.11.2005 
6. Informaci o prověrce ve fy Polytéza  k ceně tepla od 1.10.2005 dozorčí radou společnosti 
7. Oznámení o prořezech dřevin a kácení náletů v katastru obce v zimním období ze strany ČD, 

ZČE a ZČP  
8. Informaci o postupu prací na projektu chodníku a dopravního řešení v severovýchodní části obce 

u silnice 605/II směr Praha 
 
 
  

2.  Schvaluje  
 

1. Pořadníky na byty obce  na 1.pololetí 2006 
2. Změnu rozpočtu obce č.2 na rok 2005 podle předloženého materiálu 
3. Poplatky za likvidaci odpadů (popelné) od občanů a firem a chatařů  na území obce na rok 2006 

ve stejné výši jako na rok 2005 ( 400,-Kč / osoba) 
4. Opatření zajištění inventarizace majetku obce k 31.12.2005 dle předloženého materiálu 
5. Plán práce zastupitelstva obce na rok 2006 
6. Rozpočet obce Holoubkov na rok 2006 podle předloženého materiálu 
7. Delegování členek zastupitelstva obce do nově ustanovené školské rady ZŠ a MŠ Holoubkov pí 

Vildové Anny a Kratochvílové Boženy 
8. Náklady na opravu komunikací v obci ve IV. Q/2005 ve výši 130 000,-Kč 
9. Návrh na podání přihlášky obce Holoubkov do SMO PK od 1.1.2006 
10. Návrh na revokaci usnesení ZO ze 21.6.2004 ohledně výpovědi provozování vodohospodářského 

majetku obce firmou  Revos Rokycany k 31.12.2005 
11. Změnu závěrů poptávkového řízení na provozovatele vodohospodářského majetku obce s tím, že 

za zaniklou firmu VHS Blovice  a na základě aktuální nabídky na rok 2006 od firem 1.JVS České 
Budějovice (nástupnické organizace VHS Blovice) a REVOS Rokycany  rozhodlo oslovit firmu 
Revos Rokycany 

12. Dodatek smlouvy o likvidaci TKO mezi firmou RUMPOLD a Obcí Holoubkov na rok 2006 
     
 
 

3. Neschvaluje  
   

1. Návrh na provedení technického auditu a provozování u vodohospodářského majetku obce na  
      základě návrhu  firmy Revos  MZe  ČR Praha 
 
 
 

       4. Ukládá 
 
      starostovi  a místostarostovi obce : 
  

1. Zveřejnit bytový pořadník na 1.pololetí 2006 na úřední desce 
2. Předložit závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku obce na příští zasedání ZO 
3. Na příští zasedání předložit zprávu kontrolního výboru  včetně plánu práce na rok 2006 projednaných 

na pracovní poradě ZO 28.11.2005 
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4. Podepsat za Obec Holoubkov novou smlouvu o provozování vodovodu a kanalizace s firmou REVOS 
od 1.1.2006 

5. Zpracovat a uzavřít smlouvu mezi Obcí Holoubkov a PO  ZŠ a MŠ Holoubkov o poskytnutí 
finančních prostředků na výjimku k počtu žáků na platy pedagogických pracovníků této organizace 

 
 
           PRO/ PROTI/ ZDRŽ 
             6     /    0      /    0 
 
 
 
                                                                                                                ………………………    
                                                                                                                Vild Miroslav - starosta 
   
 
                                                                                       
Ověřovatelé zápisu:  pí. Mgr. Kořánová Dagmar : ……………………………    
                            
 
                                  pí.  Vildová Anna :  …………………………… 
 
 
Zapsala: Grimmová 


