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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HOLOUBKOV 
KONANÉHO DNE 12.4.2021 

 

 

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

                    Ing. Tůma 

Omluveni: Ing. Suchý, MUDr. Gutová, Mgr. Křejdlová (všichni rodinné důvody) 

 

 

1) Zahájení, schválení programu jednání 

Zasedání zahájil starosta Ing. Fišer v 17:09 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 4 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 nasazen respirátor a dbát na zvýšená 

hygienická opatření. Dále konstatoval, že je přítomno 8 z 11 členů zastupitelstva, Ing. Suchý, 

MUDr. Gutová a Mgr. Křejdlová se omluvili z rodinných důvodů, 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. Provozování vodohospodářského majetku obce firmou REVOS Rokycany 

6. Hospodaření PO ZŠ a MŠ v roce 2020, rozpočet PO na rok 2021 

7. Investiční akce a dotace 

8. Výsledky inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2020 

9. Žádosti o poskytnutí dotací a darů z rozpočtu obce 

10. Majetkoprávní záležitosti 

11. Různé 

12. Interpelace členů zastupitelstva 

13. Usnesení a závěr 

 

Připomínky k programu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 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. Černý, p. Kurdík a p. Vondrášek. 

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Černý, p. Kurdík 

a p. Vondrášek. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 
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Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Vild a Ing. Tůma. 

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu p. Vilda a Ing Tůmu. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 1 

 

 

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. Navrhl revokovat usnesení 

týkající se podání žádosti o dotaci na pořízení sociálních bytů v rámci celkové rekonstrukce 

bytovky č.p. 96. Pro získání dotace by bylo nutné přepracovat projektovou dokumentaci, doložit 

mnoho dalších podkladů, které obec nemá k dispozici (např. poptávka po tomto druhu bytů) a výše 

dotace by byla poměrně nízká. Navíc se objevil jiný vhodnější dotační titul, v rámci něhož je možné 

na realizaci této akce žádat, což bude předmětem jednání dnešního ZO. 

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 3.1: ZO revokuje své usnesení č. 10/09/2020 – 6.4 ze dne 21.9.2020. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

Celá kontrola usnesení bude zveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách obce a je 

přílohou tohoto zápisu. Poté požádal předsedu kontrolního výboru p. Černého o stanovisko výboru. 

P. Černý konstatoval, že kontrola usnesení proběhla v pořádku, výbor nemá připomínek. 

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

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 3.2: ZO bere na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení ZO. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

 

4) Náměty a podněty občanů 

Z řad občanů nebylo žádných dotazů ani připomínek. 

 

 

5) Provozování vodohospodářského majetku obce firmou REVOS Rokycany 
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. V roce 2020 se v této oblasti řešily následující záležitosti: 

 oprava 2 poruch na vodovodu před hasičskou zbrojnicí a na Těškovské, 

 nové ovládání čerpací stanice kanalizace u pomníku, které bylo zničeno při autonehodě, výměnu 

plně uhradila pojišťovna, 

 z plánu oprav bylo vyřazeno osazení zpětných klapek na kanalizační přípojky v nemovitostech 

nad Markovou vilou, po rekonstrukci obecní kanalizace v této části obce si je v případě zájmu již 

musejí osadit jednotliví majitelé domů na vlastní náklady, 

 dále byl z plánu vyřazen úkol provést šetření týkající se zaústění dešťových vod do oddílných 

splaškových kanalizací (v obci prakticky nejsou, většina kanalizací je jednotná) a zvážit vydání 

vyhlášky o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě (po optimalizaci jednotlivých 

položek kalkulace ceny vody a jejího postupného navyšování již nemá smysl), 

 opakované vyřazení z provozu aktivační nádrže na technologii ČOV poté, co kanalizací přitekla 

neznámá látka vždy v nočních hodinách, věc je i nadále v šetření, zatím se nepodařilo 

identifikovat ani konkrétní látku, ani původce, který ji do kanalizace vypustil, tato událost však 

způsobila nemalou škodu, neboť se musela ČOV vždy kompletně vyvézt a naopak do ní dovézt 

nové živé bakterie z jiné ČOV, 
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 novým vlastníkem firmy REVOS Rokycany se stalo Vodohospodářské sdružení Rokycanska 

(sdružení měst a obcí Rokycany, Hrádek, Strašice, Mirošov, Dobřív, Kamenný Újezd, Litohlavy 

a Svojkovice), které zároveň provozuje skupinový vodovod, jehož zdroje se nacházejí 

v Chráněné krajinné oblasti Brdy (bývalý vojenský újezd) v okolí Padrťských rybníků, 

s  REVOSem byl podepsán nový dodatek smlouvy o provozování našeho vodohospodářského 

majetku do konce letošního roku. 

 

Pro rok 2021 je v plánu zabývat se následujícími akcemi: 

 problémy s tlakem vody na přípojce do bytovky č.p. 46, 

 původně bylo v plánu regenerovat stávající vodovodní vrty v Hamru a na Střelnici, po jejich 

zmapování a zhodnocení 2 hydrogeology bylo nicméně zjištěno, že se zde žádný jiný vydatný 

zdroj nenachází, proto jsme vstoupili v jednání s Vodohospodářským sdružením Rokycanska 

ohledně možnosti napojení na skupinový vodovod, který v současné době končí ve Svojkovicích, 

v současné době se zpracovávají podklady ohledně technického řešení a budoucích cenových 

podmínek, poté bude v této věci definitivně rozhodnuto, 

 dokončení projektové dokumentace a provedení výběrového řízení na zhotovitele 2. etapy 

rekonstrukce kanalizace v Chejlavech, 

 zpracování projektové dokumentace na výměnu kanalizace v zatáčce pod ZŠ, 

 zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci ČOV, 

 zmapování a zakreslení zbytku kanalizační sítě v obci. 

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

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 5.1: 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 

8 0 0 

 

Dále ZO projednalo vyúčtování nákladů na vodné a stočné za rok 2020. Ztráta na vodném činila 

298 tis. Kč, na stočném pak 656 tis. Kč, ta byla z velké části způsobena nutností řešení správného 

fungování technologie ČOV poté, co kanalizací přitekla dosud nezjištěná látka. V těchto nákladech 

jsou zahrnuty i režijní a mzdové náklady firmy REVOS, které obec nikdy v minulosti neuznávala a 

nedoplácela. Na pracovní poradě bylo dohodnuto, že obec doplatí ztrátu ve výši 100 tis. Kč na 

vodném a 200 tis. Kč na stočném, celkem tedy 300 tis. Kč, které budou započteny vůči dosud 

neuhrazenému nájemnému za loňský rok ve výši 800 tis. Kč. Rozdíl ve výši 500 tis. Kč bez DPH 

následně uhradí firma REVOS obci, Ing. Fišer navrhuje tuto částku převést do vodohospodářského 

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

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 5.2: ZO schvaluje vyúčtování jednotlivých položek cenové kalkulace 

vodného a stočného za rok 2020. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

 

6) Hospodaření PO ZŠ a MŠ v roce 2020, rozpočet PO na rok 2021 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. PO v roce 2020 hospodařila s výnosy ve výši 16.627.690,- Kč, 

náklady ve výši 16.472.398,- Kč a se zlepšeným HV ve výši 155.292,13 Kč, který se navrhuje 

převést do rezervního fondu. Příspěvek obce na provoz byl 1,1 mil. Kč, dalších 200 tis. Kč bylo 

z obecních prostředků přiděleno přímo do investičního fondu na nákup konvektomatu do ŠJ. 

Některé výnosy jako školné v MŠ a ŠD, za kroužky a za stravné ve ŠJ jsou nižší z důvodu 

opakovaného omezení prezenční výuky v ZŠ i MŠ v důsledku epidemie koronaviru, naproti tomu se 

zase uspořily náklady např. na vytápění obou budov. Hospodaření vylepšilo i částečné vymožení 

přeplatků po zkrachovalém bývalém dodavateli energií v rámci insolvenčního řízení. Z dotací se 

pokračovalo v čerpání tzv. šablon a na výuku plavání, na mzdy přišlo po zavedení reformy 

financování regionálního školství o cca. 1 mil. Kč více než v minulém roce, z navýšených ONIV se 
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nakoupily tablety pro distanční výuku. Hospodaření PO za r. 2020 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. 12/04/2021 – 6.1: ZO schvaluje účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Holoubkov za rok 2020 

včetně převodu zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 155.292,23 Kč do rezervního fondu. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

PO provedla k 31.12.2020 inventarizaci svého majetku a na základě jejího výsledku předkládá 

návrh na vyřazení majetku v účetní hodnotě 69.450,20 Kč. Jedná se především o zastaralou 

elektroniku (tiskárna, dataprojektor, notebook) a starý nábytek. 

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

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 6.2: ZO schvaluje vyřazení majetku PO ZŠ a MŠ Holoubkov dle 

vyřazovacího protokolu v pořizovací hodnotě 69.450,20 Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

PO dále navrhla odepsat nedobytné pohledávky za stravné ve ŠJ z let 2014 – 2016 v celkové výši 

7.216,- Kč. Pohledávky jsou většinou za rodiči dětí, které již v obci nebydlí, anebo vzhledem 

k nízké částce není efektivní tyto pohledávky soudně vymáhat. 

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

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 6.3: ZO schvaluje odpis nedobytných pohledávek za stravné ve školní 

jídelně z let 2014 – 2016 ve výši 7.216,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

Dále se ZO zabývalo návrhem rozpočtu PO pro rok 2021, který je navržen jako vyrovnaný  

s náklady i výnosy ve výši 17.788.256,- Kč. Plánované akce pro r. 2021 jsou v MŠ obměna nábytku 

a vybavení a nákup interaktivní tabule s dataprojektorem, ve ŠJ nákup nerezového dřezu a nábytku 

pro personál, v ZŠ výměna vnitřních dveří a techniky v PC učebně. Příspěvek od obce na provoz 

činí 1.300 tis. Kč, v rozpočtu je dále obsažen zbytek dotace na tzv. šablony a dar od nadace manželů 

Kellnerových na školení metodiky pro pedagogy. Návrh rozpočtu byl zveřejněn po dobu 15 dnů 

před projednáváním v ZO na internetových stránkách PO. 

Diskuze: 

Mgr. Vodička – informoval, že dnes se do MŠ vrátili předškoláci a do ZŠ prvňáci, ostatní třídy v ZŠ 

budou chodit po týdnu rotačně, 2x týdně bude probíhat testování žáků i vyučujících na koronavirus 

antigenními testy, které však nejsou moc spolehlivé, proto je nadále povinnost nosit roušky. 

p. Vondrášek – nelíbí se mu testování dětí výtěrem z nosu, pokud by s tím byly problémy, navrhuje, 

aby obec nakoupila testy ze slin a dala je škole. 

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

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 6.4: ZO schvaluje rozpočet PO ZŠ a MŠ Holoubkov na rok 2021 s výnosy 

ve výši 17.788.256,- Kč, náklady ve výši 17.788.256,- Kč a hospodářským výsledkem ve výši 

0,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

 

7) Investiční akce a dotace 

Přijetí dotace na provoz terénní pečovatelské služby v r. 2021 – o tuto dotaci žádáme pravidelně, 

pro letošní rok jsme požadovali vyšší dotaci z důvodu nákupu automobilu pro pečovatelku, avšak 
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přiděleno nám bylo pouze o něco málo více než v loňském roce, a to 374.157,- Kč. Vzhledem 

k administrativní chybě se bude výše dotace ještě měnit, měli bychom obdržet o 908,- Kč více. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 7.1: ZO schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje na poskytování 

terénní pečovatelské služby v roce 2021 ve výši 374.157,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

Podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova PK – v letošním roce žádáme 

o dotaci na zateplení bytového domu č.p. 291, v souladu s pravidly můžeme žádat maximálně 

o 300 tis. Kč. Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 7.2: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci od Plzeňského kraje v rámci 

PSOV PK 2021 na zateplení bytového domu č.p. 291. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

Podání žádosti o dotaci na odstraňování havarijních stavů a naléhavých potřeb obcí – z tohoto 

programu Plzeňského hraje žádáme o dotaci na výstavbu plynové kotelny v bytovém domě č.p. 291 

z důvodu ukončení činnosti centrální sídlištní kotelny k 31.5.2021, v souladu s pravidly můžeme 

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

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 7.3: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci od Plzeňského kraje z dotačního 

titulu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí“ na vybudování plynového zdroje 

tepla v bytovém domě č.p. 291. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

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

na zajištění bezpečnosti v obcích bylo stejně jako vloni požádáno o dotaci ve výši 600 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. 12/04/2021 – 7.4: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci od Plzeňského kraje na činnost 

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

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

Podání žádosti o dotaci na nákup vybavení pro JSDHO – v souladu s pravidly tohoto programu 

Plzeňského kraje budeme žádat o maximální možnou částku 60 tis. Kč na nákup zásahových obleků 

pro členy výjezdové jednotky, jeden stojí cca. 16 tis. Kč. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 7.5: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci od Plzeňského kraje na nákup 

vybavení pro JSDHO. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

Podání žádosti o dotaci na mimořádné odměny pro pracovníky v sociálních službách – v rámci 

tohoto programu MPSV žádáme o mimořádné odměny pro pečovatelku a účetní za práci 

v rizikovém prostředí v průběhu epidemie koronaviru, celkem se jedná o 70.914,- Kč. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Usnesení č. 12/04/2021 – 7.6: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci od MPSV na podporu 

mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií 

COVID_19. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci bytového domu č.p. 96 – MF na základě požadavku 

Poslanecké sněmovny při schvalování státního rozpočtu pro letošní rok vypsalo mimořádný dotační 

titul na obnovu komunální infrastruktury, ze kterého je možné žádat na kompletní rekonstrukci 

bytového domu č.p. 96. Tato investice je vzhledem k technickému stavu domu nutná a projektově 

dlouhodobě připravená, náklady dosahují téměř 12 mil. Kč, v souladu s pravidly programu můžeme 

požádat maximálně o 10 mil. Kč. Na dotační management byla najata odborná firma, pro podání 

žádosti o dotaci je nutné schválit ze strany zastupitelstva obce investiční záměr, způsob budoucího 

pronajímání bytů po dobu 10 let a způsob stanovení výše nájemného.  

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. Ing. Fišer navrhl, aby se o všech 

třech usneseních hlasovalo najednou jedním hlasováním. 

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 7.7: ZO schvaluje investiční záměr „Rekonstrukce bytového domu č.p. 96 

v obci Holoubkov“ a podání žádosti o dotaci do výzvy Ministerstva financí zaměřené na podporu 

výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury. 

Usnesení č. 12/04/2021 – 7.8: ZO schvaluje způsob pronajímání a vymezení okruhu uchazečů 

o nájemní bydlení, který bude mít následující podobu: 

Obec bude pronajímat bytové jednotky na základě nájemní smlouvy obyvatelům s trvalým pobytem 

v obci Holoubkov v bytové nouzi nebo osobám s prokazatelnou vazbou na obec Holoubkov 

v bytové nouzi. O přidělení jednotlivých bytových jednotek bude rozhodovat sociální výbor 

zastupitelstva obce na základě individuálního posouzení jednotlivých žádostí. 

Kritéria pro individuální posouzení jednotlivých žádostí jsou následující: 

1) Osoba žadatele zletilá a trestně bezúhonná 

2) Finanční situace žadatele a jeho platební schopnost 

3) Počet dětí, celistvost rodiny 

a. upřednostnění matek samoživitelek (případně otců samoživitelů) 

4) Zdravotní stav 

a. upřednostnění zdravotně znevýhodněných osob 

Usnesení č. 12/04/2021 – 7.9: ZO schvaluje způsob stanovení výše nájemného takto: 

Nájem bude určen dle Nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro 

zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, dle § 3 odst. 1 písm. b), tedy na 

základě prokazatelného doložení výše nejméně 3 srovnatelných nájemných. 

Aby měli všichni budoucí nájemníci rovné příležitosti vzhledem k výši nájemného a byla zachována 

podmínka výše nájemného v místě a čase obvyklého, bude se výše nájemného odvíjet od aktuálních 

podmínek trhu. Proto v tento moment zatím není stanovena pevná přesná částka výše nájmu. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

 

8) Výsledky inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2020 

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

obce ke dni 31.12.2020. 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 31.12.2020 měla obec majetek v celkové netto hodnotě 218.187.503,89 Kč a majetek 

v podrozvahové evidenci ve výši 871.744,74 Kč. Celkově byl vyřazen majetek v hodnotě 

1.363.663,14 Kč, jednalo se o prodaný byt a pozemek, zbouraný dům na Rudě, kompostéry, které 

po skončení doby udržitelnosti dotace přešly do majetku občanů, a další nepotřebný drobný 

majetek. Odpisy činily 4.675.883,- Kč, nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 
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Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 8.1: ZO schvaluje inventarizační zprávu z provedené řádné inventarizace 

majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv za rok 2020 včetně vyřazení majetku obce dle 

vyřazovacích protokolů ve výši 1.363.663,14 Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

 

9) 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, objevily se jen drobné administrativní 

nedostatky, tři subjekty dotaci nevyčerpaly a vrátily z důvodu epidemiologické situace, kdy nebylo 

možné pořádat žádné akce. V letošním roce se sešly žádosti v hodnotě 687 tis. Kč, výbor rozdělil 

660 tis. Kč. Největší navýšení je u TJ Sokol, kteří žádají o příspěvek na vybudování plynové 

kotelny v sokolovně z důvodu havarijního stavu stávajících uhelných kotlů. Část dotace pro TJ 

Holoubkov bude použita na dofinancování 2. etapy oplocení obecního fotbalového hřiště, na což 

opětovně požádali o dotaci z KÚPK. 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. 

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

o všech usneseních hlasovalo najednou jedním hlasováním. 

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 9.1: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Marcele Zajíčkové ve 

výši 15.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 12/04/2021 – 9.2: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Václavu Fürstovi ve výši 

8.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 12/04/2021 – 9.3: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace TSČ-AVZO 

““Holoubkov““ ve výši 15.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 12/04/2021 – 9.4: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ČSS, z.s. Sportovně 

střelecký klub Holoubkov ve výši 15.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 12/04/2021 – 9.5: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Tělocvičné jednotě 

Sokol Holoubkov ve výši 50.000,- Kč a investiční dotace ve výši 350.000,- Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 12/04/2021 – 9.6: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Tělovýchovné jednotě 

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

Usnesení č. 12/04/2021 – 9.7: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Českému rybářskému 

svazu, z.s., místní organizace Holoubkov ve výši 30.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 12/04/2021 – 9.8: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Lize lesní moudrosti – 

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

Usnesení č. 12/04/2021 – 9.9: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Rybníkářky a otužilci 

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

Usnesení č. 12/04/2021 – 9.10: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Anitě Bebr ve výši 

1.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 12/04/2021 – 9.11: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Patriku Bebrovi ve výši 

1.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 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: 
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- Plzeňský kraj žádá o dotaci na zajištění dopravní obslužnosti naší obce pro r. 2021 ve výši 

80.080,- Kč. 

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 9.12: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Plzeňskému kraji na 

zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2021 ve výši 80.080,- Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

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

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 9.13: 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 

8 0 0 

 

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

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 9.14: 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 

8 0 0 

 

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

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 9.15: 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 

8 0 0 

 

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

p. Vondrášek a Mgr. Vodička navrhli příspěvek navýšit na 7.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 9.16: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Českému svazu ochránců 

přírody, ZO Rokycany ve výši 7.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

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

příspěvek ve výši 2.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 9.17: 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 

8 0 0 

 

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

Mgr. Vodička navrhli příspěvek navýšit na 5.000,- Kč. 
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Usnesení č. 12/04/2021 – 9.18: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Diakonii Broumov, 

sociální družstvo ve výši 5.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

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

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 9.19: 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 0 

 

- Zdravotní klaun o.p.s., Praha – navrhuje příspěvek ve výši 2.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 9.20: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru organizaci Zdravotní 

klaun o.p.s, Praha ve výši 2.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

 

10) Majetkoprávní záležitosti  

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – ČEZ Distribuce a.s. 

V loňském roce realizovala společnost ČEZ Distribuce a.s. nové připojení stavební parcely 

p.č. 277/1 k síti NN prostřednictvím zemního kabelu (ve stavebním obvodu Chejlavy). Vzhledem 

k tomu, že zemní kabel je uložen v obecním pozemku p.č. 283/8, žádá nyní ČEZ o uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na tento kabel. Obec obdrží jednorázovou 

náhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH, smlouva o smlouvě budoucí byla před realizací akce 

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

 

Usnesení č. 12/04/2021 – 10.1: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IV-12-0016056/VB/01 se společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín na stavbu 

„Holoubkov, RO, p.č. 277/1, kNN“. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

 

11) Různé 

V rámci tohoto bodu nebyla projednávána žádná záležitost. 

 

 

12) Interpelace členů zastupitelstva 

p. Bezstarosti – poděkoval za umístění informační cedule k velkoobjemovým kontejnerům 

u kotelny, upozornil, že tam lidi začali navážet i nebezpečný odpad, jestli se to bude nějak řešit. 

p. Kurdík – nebezpečný odpad se odveze při jarním mobilním svozu. 

p. Černý – je lepší, že ho lidé vozí tam, než aby se válel někde v lese. 

Mgr. Vodička – informoval, že vzhledem k malému počtu místních dětí, které by měly příští školní 

rok nastoupit do 1. třídy, začne ZŠ vzdělávat i děti na domácí výuce z celé republiky, 4 takoví žáci 

dají dohromady 1 žáka na prezenční výuce, je to způsob, jak zachovat stávající počet žáků a 

financovat školu bez tzv. „výjimky“. 

p. Černý – upozornil, že ze školního hřiště vyjíždějí děti na koloběžkách na hlavní silnici a kličkují 

mezi projíždějícími auty, je to dost nebezpečné. 

p. Vild – opět stály kamiony řidičů z Duvenbecku na parkovišti v centru obce, bude muset do firmy 

zajet na jednání. 

p. Bezstarosti – navrhuje ořezat túje při průchodu do zadní části hřbitova. 
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13) Unesení a závěr 

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

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

1 usnesení bylo revokováno. 

 

Na závěr Ing. Fišer poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 20:47 hod. 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………… ……………………………………… 

 Stanislav Kurdík Ing. Lukáš Fišer 

 místostarosta starosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

p. Miroslav Vild: …………………………………… 

 

 

Ing. Zbyněk Tůma: …………………………………… 

 

 

Zápis byl zpracován dne 22.4.2021. 

 

Zapsala: Michaela Zajíčková 


