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ZÁPIS  ZE   ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA   OBCE   
HOLOUBKOV 

KONANÉHO   DNE  14.12.2009 
 
 

ítomni:  p. Vild, p. Ing. Fišer, p. Hr za, pí. Mgr. Ko ánová,  pí. Mgr. K ejdlová,  pí. Vildová, 
                  Ing. T ma, p. Kurdík, p. Bezstarosti, p. erný-dostavil se v 19,00 hod. Ing. Tichý- 
                 dostavil se v 19,05 hod. 
  
Zasedání, které bylo svoláno v souladu s plánem práce zahájil starosta p. Vild v 18,10 hod. a který 
také ídil další pr h jednání. Konstatoval, že z 11 len  zastupitelstva je p ítomno zatím 9 len , 
ostatní 2 lenové se dostaví b hem zasedání. Dále p ivítal p ítomné ob any a seznámil je s návrhem 
programu zasedání zastupitelstva obce, který byl zve ejn n na ú ední desce, na webových stránkách 
Obce a na pozvánkách: 
 
Program: 
 

1) Volba návrhové komise a ov ovatel  zápisu. 
2) Kontrola usnesení. 
3) Stav na úseku odpadového hospodá ství Obce, stanovení poplatku na rok 2010. 
4) Hospoda ení Obce za 3. tvrtletí 2009.   
5) Zm na . III. rozpo tu Obce na rok 2009. 
6) Zajišt ní inventarizace majetku Obce k 31.12.2009. 
7) Rozpo et Obce na rok 2010.  
8) zné 
9) Diskuse 
10) Usnesení a záv r 

 
PRO /    PROTI /   ZDRŽ 
 9     /        0        /       0 
  
 
1) Volba návrhové komise a ov ovatel  zápisu 

 
Do návrhové  komise byli navrženi:  Ing. Fišer, Ing. T ma a p. Bezstarosti 
 

 PRO  /  PROTI  /  ZDRŽ    
   6    /      0       /      3 
 

Ov ovateli  zápisu byli navrženi:  Vildová a p. Hr za      
 
  PRO  /    PROTI  /   ZDRŽ   
      7   /        0        /      2 
 
 
2) Kontrola usnesení 
Kontrolu usnesení provedl p. Kurdík – p edseda kontrolního výboru. Konstatoval,  že kontrolní  
výbor provedl na svém zasedání dne 11.12.2009 kontrolu pln ní usnesení zastupitelstva obce . 6 ze 
dne 19.10.2009 a  šet ení nár stu spot eby plynu v PO  ZŠ a MŠ Holoubkov. Kontrolní výbor 
konstatoval, že v tšina bod  usnesení je spln na. N která jsou dlouhodob jšího charakteru nebo 

ipravena pro pln ní v r. 2010. Starostovi a místostarost m pak bylo uloženo zabezpe ení realizace 
tohoto usnesení v ásti II– schvaluje. Dále se kontrolní výbor zabýval situací kolem spot eby plynu 
v PO. Tento podn t získal na pracovní porad  ZO, kde bylo na základ  pr zkumu za uplynulé 
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období konstatováno, že nár st za rok 2008 byl o 100 tis. K  vyšší proti roku 2007 a dosavadní 
spot eba o dalších 256 tis. K  vyšší oproti roku 2008. Na pracovní porad  byl p ijat záv r, že bude 

izvána renomovaná firma za ú elem zjišt ní tohoto nár stu spot eby a odstran ní p in. O 
ijatých záv rech chce být kontrolní výbor informován. V další ásti tohoto bodu starosta obce 

informoval o stavu napln ní usnesení v ukládací ásti bod 2 a 3, kde m.j. seznámil s výsledky 
jednání u editele  JCM LRS Zbiroh ve v ci p ípadných dodávek d evní št pky i p edání 

ipomínek a požadavk  ve v ci dopravn  bezpe nostní situace v obci dle záv  zasedání ZO ze 
dne 19.10.2009.  
    

edložená kontrola usnesení byla vzata zastupitelstvem na v domí. 
 
 
3. Stav na úseku odpadového hospodá ství obce, stanovení poplatku na rok 2010 
V první ásti úvodního slova k tomuto bodu vystoupil p. Kurdík, kde seznámil m.j. s kalkulací ceny 
firmy Rumpold na odstra ování komunálního odpadu v obci na r. 2010. Uvedl zde n která ísla i 
vlivy, které mají vliv na stanovení jednotlivých cen v této oblasti. Skládkovné na rok 2010 z stává 
v p vodní výši a pozitivní vliv na nákladovost v této oblasti m lo i snížení sazby DPH v r. 2009 
z 19 na 9%. V další ásti úvodního slova p. Vild seznámil s výsledností v oblasti separování odpad  
v obci a výsledností sdružení obcí Polygon, které zajiš uje odvoz separovaného odpadu ve 
spolupráci s firmou Berger POTI Kralovice. V obci došlo k rozší ení hnízd na separovaný odpad na 
po et 6. Meziro  též stoupá množství vyt íd ného odpadu, který je z obce odvážen k dalšímu 
využití. Jedná se o plasty, papír a sklo. Množství komunálního odpadu, které je z obce ro  
odváženo na skládku se ustálilo na výši cca 400 tun. Historicky se za ínalo na 230 tun. Dále uvedl 

která ísla vypovídající o nutnosti separování odpadu z pohledu celostních statistik z této oblasti. 
Obec také zajiš uje pro ob any sb r velkoobjemového komunálního odpadu do kontejner  ve 
vyhlášených termínech a také sb r nebezpe ných odpad .  Dále má obec meziskládku na v tve 
strom , kde je tento odpad ob any soust ován a po té rozdrcen a odvezen k dalšímu využití. Toto 
vše probíhá v pé i obce. Obec tuto oblast nadále ze svého rozpo tu dotuje a to ástkou cca 300 tis. 

 ro . Ze záv  pracovní porady  ZO vyplynulo doporu ení s ohledem na p edpokládaný vývoj 
v r. 2010 v oblasti odpadového hospodá ství navýšit základní poplatek na odstra ování 
komunálního odpadu od ob an  o 10,- K  tzn na ástku 470,- K  na ob ana. Tento poplatek je 
ešen formou dodatku p íslušné OZV, který je dnešnímu zasedání ZO p edložen ke schválení.  

Diskuse: 
Ing. Fišer: 
Zabýval se otázkami kolem stanovení poplatku od ob an  formou dodatku OZV na rok 2010, 
kterou tímto p edložil zastupitelstvu ke schválení.  
 
Další p ipomínky k této oblasti nebyly, proto byla po té zpráva o stavu odpadového hospodá ství 
vzata na v domí a p istoupeno k hlasování o schválení OZV ve v ci poplatku na r. 2010 ve výši 
470,- K : 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  9    /     0      /    0 
  
 
4. Hospoda ení obce za 3. tvrtletí  2009. 
Materiál byl p eložen v písemné form  v tabulce v oblasti p íjm  a výdaj . Byl ádn  zve ejn n na 

ední desce a tento materiál mají všichni zastupitelé k dispozici.  Na základ  vývoje hospoda ení 
v jednotlivých oblastech bude t eba rozpo et upravit formou rozpo tové zm ny . III. jak 
z p edloženého materiálu vyplývá. Celkové hospoda ení obce za uplynulé období skon ilo 

ebytkem 4.294.600,- K .  
Diskuse: 
Ing. T ma: 
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Seznámil se stanoviskem finan ního výboru k p edloženému rozboru. Finan ní výbor po projednání 
na svém zasedání doporu uje p edložený rozbor schválit. 
Dále zasedání ZO zabývalo otázkou hospoda ení PO ZŠ a MŠ za uvedené období 1. – 9. 2009. 
Výsledky hospoda ení byly p edloženy ZO v tabulce, která byla m.j. projednána na pracovní porad  
ZO. 
Ing. T ma: 
Seznámil se stanoviskem finan ního výboru p edloženému rozboru hospoda ení PO. Konstatoval, 
že se toto vyvíjí v podstat  podle p edpokladu až na náklady v oblasti energií, kde bude nutné 

istoupit k úprav  rozpo tu. Hospoda ení PO bylo také projednáváno na konzulta ní sch zce za 
asti editelky a ú etní PO, p edsedy finan ního výboru a místostarosty. Dále se zabýval 
kterými otázkami v oblasti náklad  za energie, které bude t eba dále sledovat a ovliv ovat.  

p. Kurdík: 
Navázal na otázky uvedené v bod  kontroly usnesení ohledn  zvýšené spot eby energií s tím, že 
kontrolní výbor požaduje do usnesení z dnešního zasedání zanést bod ohledn  sledování spot eby 
energií v PO v dalším období. 
Mgr. Ko ánová: 
Seznámila s opat eními v oblasti spot eby energií. V mate ské škole již tato byla realizována, 
v budov  základní školy a školní družiny dojde k následnému prošet ení situace k odstran ní tohoto 
problému.  
p. Dezort: 
Vznesl dotaz jaká je skute nost v nákladech investi ní akce výstavba místní komunikace Chejlavy. 
p. Vild: 
Reagoval na dotaz p. Dezorta, kde m.j. konstatoval, že akce stála cca 6,026 tis. K . Ve v ci 
provád cí smlouvy s dodavatelskou firmou Strabag došlo po vyhodnocení víceprací a mén prací 
k úspo e  
511. tis. K  proti p vodní HS ve výši 6 ,538 tis. K . Akce je dokon ena a p edána. Dílo bylo 
fakturováno v m sí ních fakturách se splatností 60 dn , která je z naší strany striktn  dodržována 
z pochopitelných d vod . Z uvedeného vyplývá, že ást faktur byla zaplacena, další p echází se 
splatností do roku 2010. Na akci jsme 3 x bohužel neúsp šn  žádali o dotaci s programu ROP JZ, 
proto celou akci musí obec hradit ze svého rozpo tu.  
p. Bezstarosti: 
Ve v ci zvýšené spot eby plynu v PO  ZŠ a MŠ doporu il podat reklamaci na Plynárny s p ípadnou 
žádostí o vým nu plynom .  
Mgr. Ko ánová: 
Informovala, že požádala Plynárny o provedení díl ího ode tu k 31.10.2008 a vystavení faktury. 
 
Další p ipomínky k tomuto bodu nebyly a bylo rozhodnuto díl í zprávu o hospoda ení Obce vzít na 

domí a hospoda ení PO schválit. 
 
5. Zm na . III. rozpo tu Obce na rok 2009 
Úvodní slovo k tomuto bodu p ednesl Ing. Fišer. Zd raznil, že se jedná o pom rn  zásadní zm nu 
v rozpo tu s ohledem na dosavadní vývoj zejména v p íjmové oblasti, ale i v oblasti výdaj . 
Konstatoval m.j., že propad v oblasti p íjm  z rozpo tového ur ení daní pro Obec Holoubkov již 
iní ástku cca 1,3 mil. K  v roce 2009. V návrhu je proto snížení p íjm  o 1,118. tis K . V oblasti 

výdaj  dochází k n kterým p esun m plateb na rok 2010 viz. nap . komunikace Chejlavy a p íp. 
další. V oblasti výdaj  se z p vodního rozpo tu p esouvá cca 5 mil. K  do roku 2010.  
Diskuse: 
p. Vild: 
Konstatoval, že návrh zm ny je p edložen písemn . Z p edloženého materiálu vyplývá, že oblast 

íjm  by m la být nov  po úprav  ve výši 15,953 tis. K  a oblast výdaj  ve výši 13,638 tis. K . 
Obec by proto m la k 31.12.2009 uzav ít hospoda ení s p ebytkem ve výši 2,314 tis. K .  
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Ing. T ma: 
Konstatoval, že návrh zm ny byl konzultován ve finan ním výboru. Vzhledem k tomu, že 
navrhované zm ny nemají výrazn jší dopad na rozpo et obce doporu uje finan ní výbor 

edložený návrh zm ny schválit. 
 
Další p ipomínky k návrhu nebyly, proto bylo p istoupeno k hlasování o schválení zm ny . III 
rozpo tu Obce na rok 2009. 
 
 PRO/PROTI/ZDRŽ 
  11   /   0     /    0 
 
6. Zajišt ní inventarizace majetku Obce k 31.12.2009 
Úvodní slovo p ednesl p. Vild. Uvedl, že k zajišt ní inventur je zpracováno organiza ní 
zabezpe ení v písemné podob , které mají zastupitelé k dispozici a toto bylo též v p ípravné fázi 
projednáno na pracovní porad  ZO. Po té seznámil zasedání s jeho obsahem v etn  jednotlivých 
termín , složení hlavní inventariza ní komise atd. Organiza ní zabezpe ení inventur je též p ílohou 
hlavního zápisu. 
 

ipomínky k návrhu nebyly, proto bylo p istoupeno k hlasování o schválení organiza ního 
zabezpe ení inventur dle p edloženého návrhu.  
PRO/PROTI/ZDRŽ 
   11   /    0    /     0 
 
7. Rozpo et Obce na rok 2010. 
Tento bod programu uvedl p. Vild. Konstatoval, že návrh byl projednáván s cílem vyvarovat se 
hospoda ení obce v rozpo tovém provizoriu. Bylo vycházeno z kvalifikovaného odhadu v oblasti 

íjm  i když zde je to s ohledem na složitost sou asného období z pochopitelných d vod  
problematické. Návrh je p edložen jako hluboce schodkový, zejména vlivem faktu, že Obec má 

islíbenou dotaci ve výši 10,2 mil. K  na akci DPS a dále p esunem ásti  plateb z investi ních 
akcí v r. 2009 na rok 2010 z d vodu, jak již bylo uvedeno na tomto zasedání.  Akci DPS bude 
muset obec celou zainvestovat a teprve po jejím dokon ení a záv re ném vyhodnocení bude moci 
požádat o vyplacení uvedené dotace. Není reálné, aby platby z dotace p išly do rozpo tu obce ješt  
v r. 2010, ale budou vyplaceny po realizaci akce až v r. 2011. Proto je návrh rozpo tu velice 
schodkový. Rozdíl bude obec hradit z p ebytku z minulých let a po vyplacení dotace v r. 2011 
budou tyto prost edky vráceny do rezervy obce z výsledk  hospoda ení  z minulých let, ze které 
budou v r. 2010 erpány. Dle p edloženého návrhu by celkové p íjmy v r. 2010 m ly být ve výši 
15,408 tis. K  a celkové výdaje ve 30,392. tis. K  tedy schodek ádov  15 mil. K .  
    Dále úvodní slovo doplnil Ing. Fišer, kde uvedl, že návrh rozpo tu byl ješt  aktualizován po 
provedení záv rky hospoda ení za m síc listopad 2009 na základ  aktuálních ísel. Oblast investic 
na r. 2010 byla projednána na základ  návrhu, který p ipravil v písemné form  též na pracovní 
porad  ZO a v bod   - r zné -  bude ješt  také dnes projednáván. Po té rozebral n které položky 
rozpo tu v oblasti p íjm  i vydání, kde mj. upozornil., že navýšení p íjm  bude zejména z daní 
z nemovitostí, kde dochází k jejímu navýšení o 100 % na základ  rozhodnutí P R. Dále dojde 
k navýšení p íjm  v oblasti na výkon státní správy. Dále rozebral finan ní krytí jak hlavních 
investi ních akcí, tzn. akce DPS a vým na oken v obecních bytech, tak i menších akcí jako nap . 
demolice domu p. 94 na Rud , oprava klubovny SDH, projektová p íprava akce bezbariérová obec 
a  další.  Dále  uvedl,  že  není  d vod  se  obávat,  že  by  obec  v  r.  2010  plánované  akce  tzv.  
neufinancovala, nebo  má na svých ú tech ádov  19 mil. K  + 15 mil. p edpoklad p íjm  v r. 
2010, což skýtá dostate nou rezervu k realizaci uvedených akcí s tím, že po vyplacení dotace budou 
tyto finan ní rezervy obce obnoveny.  
Diskuse: 
Ing. T ma: 
Seznámil se stanoviskem finan ního výboru k návrhu rozpo tu na r. 2010. m.j. konstatoval, že 

íjmy jsou stanoveny jako reálné. V r. 2010 se o ekává áste né oživení ekonomiky. Návrh výdaj  
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není podhodnocen tzv. podseknut. Záporné saldo bude pokryto z p ebytku minulých let. Finan ní 
výbor doporu uje rozpo et schválit. 
p. Dezort: 
Dotaz na Ing. T mu, kdy návrh projednával finan ní výbor. Dále uvedl, že je t eba se starat o 

íjem pen z, kde konstatoval, že Holoubkov dostává v porovnání s ostatními místy málo pen z 
z rozpo tového ur ení daní. K akci DPS konstatoval, že jsou zde pouze 2 ob ané z Holoubkova a 
proto je ástka investice 11 mil. K  z t chto d vod  neúm rn  vysoká s ohledem na p ínos této 
investice  pro obec. Dále se zabýval oblastí hospoda ení obce v minulých letech, kde m.j. uvedl, že 
v r. 2002 m la obec 8 mil. K  dluhu.  
p. Vild: 
Reagoval na vystoupení p. Dezorta s tím, že bohužel v oblasti financování není vše jednoduché., 
rizika zde pochopiteln  jsou. Ovšem bez zdravého riskování bychom nic neud lali, nebo  kdo nic 
ned lá nic nezkazí. Lépe by nám vyhovovalo dostat dotaci na akci komunikace Chejlavy o což jsme 
se maximáln  snažili, ovšem bezvýsledn . Pokud bychom nep ijali slíbenou dotaci na DPS jist  by 
jsme neriskovali, ovšem také  nic pro obec neud lali. Záme ek nám z obce nikdo neodveze, je 
dominantou obce a v dohledné dob  bychom museli d lat minimáln  opravu st echy, ovšem bez 
dotace a nevybudovali ani nové byty a výtah. Proto jsme se rozhodli do tohoto rizika jít a ud lat vše 
pro to, abychom zde obstáli a obec tím pokud možno získala. Rizik jsme si v domi. Oblast p íjm  
rozpo tového ur ení daní ur uje zákon m.j. podle velikosti obce a dalších kriterií a rozhoduje o 
tomto P R. Pochopiteln  bychom si p edstavovali p íjmy vyšší ovšem s tím  ZO obce 
z pochopitelných d vod  nic moc nenad lá.  
Ing. Fišer: 
Na akci dostavba DPS je v sou asné dob  ú adem regionální rady ROP JZ p ipravována smlouva o 
poskytnutí dotace. Tato bude projednávána na zasedání ZO dne 11.1.2010.  Návrh smlouvy má cca 
20 stran, kde mj. stanovuje podmínky pro poskytnutí dotace. Pokud tyto budou dodrženy, bude 
dotace obci poskytnuta v plné výši. Dále se zabýval vývojem v oblasti erpání prost edk  
z evropských dotací pro období 2007 – 2013 ve vazb  na možnosti obce p íslušné dotace získat. 
Oblasti možností získání dotací se intenzivn  zabýváme a stojí nás to nemálo sil a prost edk . 
V žádném p ípad  toto není jednoduché a pro získání dotací pro obec se snažíme d lat maximum 
možného. Zabýval se také n kterými otázkami rozpo tového ur ení daní pro obce, což uvedl na 

kolika p íkladech.  
p. Vild: 
Konstatoval, že získání dotace je náro né a po jejím získání její p ijetí je vždy problém i obrovské 
riziko.  Toto ukázal na zkušenosti s p vodní výstavbou DPS v r. 2002, kdy následn  v r. 2004 resp. 
v r. 2005 hrozil obci finan ní postih ve výši 18,2 mil. K  ve v ci vrácení dotace a penále.  Toto se 
v r. 2005 povedlo zažehnat po p l roce usilovné práce ve v ci.  
Ing. T ma: 
Reagoval na vystoupení p. Dezorta, kde m.j. konstatoval, že naplnit podmínky získání dotace je 
reálné, obec by toto m la splnit, dle podmínek smluvního vztahu k získání dotace. 
 
Další p ipomínky nebyly, proto bylo p istoupeno k hlasování o schválení rozpo tu na r. 2010 dle 

edloženého návrhu. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  11    /     0     /     0 
 
 
8. R zné 
 
a) informace na v domí zastupitelstva obce 
V této ásti byly p ipomenuty n které informace projednané na pracovní porad  ZO dne 
23.11.2009, dle zápisu z této pracovní porady.   
 
 Informace byly vzaty na v domí. 
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b)  projednání plánu práce ZO na rok 2010 
Návrh plánu práce byl p edložen v písemné form . K obsahu p ipomínky nebyly, byly pouze 

ipomínky ke 2 termín m pracovních porad, které byly následn  zm ny a to  ze 4.1.2010 na 
7.1.2010 a dále z 16.8.2010 na 23.8.2010.  
Další p ipomínky nebyly, proto bylo p istoupeno k hlasování o schválení. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  11   /    0    /    0 
 
c)    záv ry výb rového ízení k provedení demolice p. 94 na Rud  
Byly osloveny 3 firmy k p edložení nabídek na akci a to firma INSTAV – Pacovský, Lhota pod 
Rad em, Kodl - Volduchy a Koloc – Draho v Újezd. Všechny 3 firmy p edložily nabídky. 
Nejvýhodn jší nabídku zejména co do ceny p edložila firma Koloc a to v ástce 117.244,- K . 
Výb rová komise doporu ila ke schválení zadat zakázku firm  Koloc a tuto vyzvat k podpisu 

íslušné SOD.  
ipomínky k návrhu nebyly proto bylo p istoupeno k hlasování. 

 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  11  /  0  /  0 
 
d)   návrh plánu investi ních akcí na rok 2010 
Projednáno dle písemného materiálu p edloženého Ing. Fišerem, který mají všichni zastupitelé 
k dispozici. Jako hlavní investi ní akce v r. 2010 bude akce „Vestavba p dních byt  a výstavba 
výtahu v DPS“ v p edpokládaných nákladech 11,3 mil. K  a dále vým na oken v bytech obce (106 
byt ) v p edpokládaných nákladech cca 4 mil. K .  
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  11   /    0   /    0 
 
e)       smlouva o pronájmu st echy obecní kotelny firm  POLYTEZA za ú elem výstavby 
slune ních kolektor  k výrob  el. energie a tepla 
Návrh smlouvy byl již projednán na minulém zasedání ZO. Vzhledem k tomu, že došlo k chyb  p i 
zve ejn ní zám ru pronájmu, byla tato chyba odstran na, zám r ádn  zve ejn n. Další zájemce se 
nep ihlásil, proto je p edkládána opakovan  smlouva v p vodním zn ní ke schválení s tím, že 
nejprve bude revokováno p vodní usnesení z 19.10.2009.  
 

ipomínky k návrhu nebyly, proto bylo nejprve hlasováno o revokaci – zrušení p vodního 
usnesení ZO z 19.10.2009 ve v ci. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  11   /   0    /   0 
 
Následn  bylo p istoupeno k hlasování o potvrzení p vodního návrhu smlouvy mezi Obcí a firmou 
POLYTEZA ve v ci 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  11   /   0    /    0  
 
 
f)   informace o chystané rekonstrukci sít EZ v obci v r. 2010 ve vazb  na VO a rozhlas 
Bylo projednáno již na pracovní porad  ZO. Jedná se o 3 akce p eložek NN a to u DCK, v prostoru 
u rybníka a staré bytovky. V souvislosti s akcí bude muset být na náklady obce p ebudováno 
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stávající ve ejné osv tlení i obecní rozhlas, nebo  z velké ásti bude za ízení NN p eneseno do 
zemních kabel . Z toho d vodu bude t eba posílit kapitolu rozpo tu obce v ásti ve ejné osv tlení.  
  
Informace v etn  záv ru byla vzata ZO na v domí.    
 
 
g) žádost správce spole ného sociálního fondu obcí o navýšení odvod  z mezd z 2 na 3% do 
tohoto fondu s ú inností od 1.1.2010 
Bylo p edloženo po projednání na pracovní porad  dle návrhu správce spole ného sociálního fondu 
p. echury starosty obce Bušovice. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  0   /   11    /   0                    Návrh nebyl schválen. 
 
h)  p ísp vek obce na akce Mikroregionu HBPK na výstavbu cyklostezky ve 2. pololetí 2009 
Návrh byl projednán a p edložen po projednání na pracovní porad  dle p edloženého rozpisu, který 
obec obdržela ze zasedání sn mu Mikroregionu.  

ipomínky k návrhu nebyly. 
 
 PRO/PROTI/ZDRŽ  
   11   /   0   /   0 
 
ch)  zve ejn ní zám ru prodeje obecního pozemku p.p. 280/10 k.ú. Holoubkov – p ístupová 
cesta k nemovitosti p. 170 p. Petr Švihla 
Projednáno na pracovní porad  na základ  žádosti jmenovaného. Po projednání došlo ke shod  
zve ejnit zám r prodeje tohoto obecního pozemku a po jejím ádném zve ejn ní následn  projednat 
dle zákona o obcích.  
 

ipomínky k návrhu nebyly. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  11   /   0      /    0 
 

i) Hospoda ení firmy INZULA na BF obce za 1. – 3. tvrtletí 2009  
Projednáno dle písemn  p edloženého komentá e – sumá e výsledk  hospoda ení za uvedené 
období.  
 

ipomínky k materiálu nebyly a byl vzat po té zastupitelstvem na v domí. 
 
j)   výsledky vyhlášeného zám ru prodeje nebytového prostoru p. 165 v majetku obce 
Zám r byl ádn  zve ejn n dle p íslušného usnesení ZO s uzáv rkou nabídek  11.12.2009.  Nabídku 
v souladu se zám rem p edložila pouze pí. Ludmila Veselková bytem Horní Slavkov a to za cenu 
152.634,- K .  
 
Dotazy ani p ipomínky k tomuto nebyly, proto bylo p istoupeno k hlasování o schválení prodeje 
uvedeného nebytového prostoru v etn  podílu na spole ných ástech domu p. 165 za cenu 
152.634,- K .  (Minimální cena byla stanovena ve výši 126.198,- K .)  
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  11  /   0   /    0  
 
k)     schválení projektu k financování z ROP JZ na akci „Vestavba p dních byt  a p ístavba 
výtahu DPS Holoubkov“ 
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Tento bod uvedl Ing. Fišer, kde seznámil s jednotlivými záležitostmi, které p edcházely ve v ci 
íslibu dotace a krok , které nyní budou muset následovat pro její získání a realizaci uvedené akce.  

      V souvislosti s tím p edložil n které návrhy, které je nezbytné schválit pro p ípravu a zahájení 
akce. Jednalo se o následující : 
1. Schválení zadávací dokumentace a vypsání p íslušného výb rového ízení v souladu se zákonem 
o ve ejných zakázkách. 
  

ipomínky k návrhu nebyly. 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  11   /    0      /    0 
 
2. Návrhy na uzav ení smluv na STDI na akci s p. Petrem erným – Area Projekt Rokycany a 
koordinátora BOZP s p. Ing. Old icherm Dienstbierem ADS Rokycany.  
 

ipomínky návrhu nebyly. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  11   /   0   /     0 
 
3. Návrh na složení výb rové komise pro ve ejnou zakázku ve složení: p.p. Miroslav Vild, Ing. 
Lukáš Fišer, Stanislav Kurdík, Petr  erný, Ing. Old ich Dienstbier v etn  náhradník  z ad  dalších 
len   ZO a to: p. Bezstarosti Václav, Ing. Tichý Milan, Ing. T ma Zbyn k.  

 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  11    /    0     /     0 
 
 
l)  otázky kolem proplacení náhrady za renovaci bytu v p. 4 – p.Kloko ník 
Návrh uvedl Ing. Fišer. Jedná se renovaci bytu a bytového jádra z r. 2000, která byla provedena se 
souhlasem obce na náklady p. Kloko níka, tehdejšího nájemce bytu.  Nyní p. Kloko ník byt opustil 
a požaduje kompenzaci náklad  zvelebení tohoto bytu. Ve v ci byl zpracován z podn tu INZULY 
znalecký posudek, který hodnotu renovace vy íslil na ástku 90.088,- K . Po ode tení amortizace a 
jednání s p.Kloko níkem byla ástka kompenzace stanovena na ástku 66.734,- K . Návrh byl 
opakovan  projednáván i na pracovní porad  ZO.  
 
Další p ipomínky k návrhu nebyly proto bylo p istoupeno ke schválení náhrady ve výši 66.734,- 

. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  11    /    0     /     0 
 
m) návrh o podání žádosti o dotaci s p íslušného programu MMR v r. 2010  na akci „Únikový 
východ a d tské h išt  u mate ské školy“ 
Jedná se o stejnou záležitost a dotaci jako v p ípad  d tského h išt  u základní školy v letošním 
roce. Žádost o dotaci byla zpracována ve spolupráci s Ing. Bej kovou.  
 

ipomínky k návrhu nebyly. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  11    /    0    /    0 
 
9) Diskuse: 
Ing. Vá a: 
Žádá o posílení ve ejného osv tlení u garáží u „Kabelu“.  
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Ing. Fišer: 
Jak už bylo projednáváno v r. 2010 bude provád na rekonstrukce NN ve starých bytovkách v etn  
rekonstrukce VO. Kabely budou vedeny v zemi, zkusíme v rámci této akce posílit VO v této oblasti. 
pí. Smejkalová: 
Pod kovala za realizaci akce místní komunikace a VO v obvodu Chejlavy. Akce byla provedena 
velmi dob e ke spokojenosti  ob an  a za alo se zde íkat „Dallas“. V í, že podobn  se poda í 
v budoucnu provést podobné rekonstrukce i v dalších ástech obce.  
p. Bezstarosti: 
Zabýval se n kterými otázkami kolem výstavby akce „Komunikace Chejlavy“ zejména 

ejezdovými zpomalovacími prahy ve vazb  na projekt apod. 
p. Hr za: 
Oznámil ZO, že k dnešnímu dni tj. 14.12.2009 rezignuje na funkci místostarosty obce z rodinných 

vod .  
p. Vild: 
Pod koval p. Hr zovi za vykonanou práci ve funkci místostarosty obce. Jeho závažné d vody 
k tomuto rozhodnutí nezbývá než chápat. V í, že jako dosud i p es tyto rodinné problémy bude 
platným lenem zastupitelstva obce.  
Mgr. Ko ánová: 
Pod kovala obci za nemalé finan ní prost edky, které Obec jako z izovatel vložila do budovy 
základní školy v etn  jejího vybavení i vybavení mate ské školy a z ízení nového h išt  u základní 
školy. 
  
7) Usnesení a záv r 
Usnesení z dnešního zasedání p ednesl Ing. Fišer.  P ipomínky nebyly a tak bylo p istoupeno 
k hlasování o p ijetí usnesení. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  11    /    0    /    0    
 
Záv r zasedání   provedl p. Vild. Pod koval všem p ítomným za ú ast, pop ál všem hezké vánoce, 
vše nejlepší do nového roku 2010  a zasedání ukon il ve 21,30 hodin.  
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USNESENÍ   ZASTUPITELSTVA OBCE  . 7  ZE  DNE 14.12.2009 
 
  

I. Bere na v domí: 
 

1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZO ze dne 19.10.2009. 
2. Informace z pracovní porady ZO dne 23.11.2009. 
3. Zprávu o stavu na úseku odpadového hospodá ství Obce. 
4. Hospoda ení obce a PO ZŠ a MŠ Holoubkov za 3. tvrtletí 2009. 
5. Informaci o chystaných dalších rekonstrukcích sít EZ v obci v r. 2010 s vazbou na ve ejné 

osv tlení a obecní rozhlas. 
6. Hospoda ení firmy INZULA na bytovém fondu Obce za 1. – 3. tvrtletí 2009.  
7. Oznámení o schválení projektu k financování z ROP JZ na akci „Vestavba p dních byt  a 

ístavba výtahu objektu DPS Holoubkov“. 
8. Informaci p. Hr zy o jeho rezignaci na funkci místostarosty. 

 
 
 
II. Schvaluje:  

 
1. OZV . 1/2009 o místním poplatku za odstra ování komunálních odpad  na rok 2010 se sazbou 

poplatku ve výši 470,- K  na poplatníka.  
2. Zm nu . III. rozpo tu obce na rok 2009. 
3. Rozpo et obce na rok 2010 s p edpokládanými p íjmy ve výši 15.609 tis. K  a p edpokládanými 

výdaji ve výši 30.393 tis. K  jako schodkový ve výši 14.784 tis. K  s tím, že schodek bude 
uhrazen z p ebytku rozpo  minulých let 

4. Organiza ní opat ení k zajišt ní inventur majetku Obce k 31.12.2009. 
5. Plán investi ních akcí Obce na rok 2010. 
6. Revokaci svého usnesení . 6 ze dne 19.10.2009 v ásti II. Schvaluje, bod . 1. 
7. Postup p i zve ejn ní zám ru pronájmu st echy plynové obecní kotelny. 
8. Smlouvu o nájmu plochy st echy objektu .p. 293 firm  POLYTEZA spol. s r.o. na 20 let od 

1.1.2010 pro instalaci slune ních kolektor  k výrob  elekt iny a tepla. 
9. Plán práce ZO na rok 2010. 
10. Zadávací dokumentaci a vypsání výb rového ízení na zakázku „Vestavba p dních byt  a 

ístavba výtahu k objektu DPS“. Dále schvaluje výb rovou komisi ve složení: Miroslav Vild, 
Ing. Lukáš Fišer, Stanislav Kurdík, Petr erný, Ing. Old ich Dienstbier. Náhradníci: z ad len  
zastupitelstva obce. 

11. Uzav ení smlouvy na stavební dozor s p. Petrem erným – Area Projekt a na koordinátora BOZP 
s Ing. Old ichem Dienstbierem – ADS Rokycany. 

12. ísp vek Obce Holoubkov na akci Mikroregionu HBPK na výstavbu cyklostezky dle 
edloženého rozpisu. 

13. Zám r prodeje p.p. 282/10 o vým e 166 m2 v k.ú. Holoubkov. 
14. Prodej nebytového prostoru . 165/5 o celkové podlahové ploše 46 m2 s podílem jednotky 

4600/36227 na spole ných ástech domu .p. 165 za 152.634,- K  p. Ludmile Veselkové, bytem 
Školní 851/6, Horní Slavkov a spoluvlastnického podílu ve výši 4600/36227 ke st. pozemku 
parc. . 175, kat. území Holoubkov. 

15. Proplacení ástky 66.734,- K  bývalému nájemci obecního bytu . 3 v .p. 4 p. Karlu 
Kloko níkovi stanovenou znaleckým posudkem za náklady vynaložené na technické zhodnocení 

edm tného bytu. 
16. Podání žádosti o dotaci na MMR R na výstavbu d tského h išt  u MŠ. 
17. Uzav ení smlouvy na demolici domu .p. 94 „Na Rud “ s firmou Koloc s.r.o., Draho v Újezd 

v cen  117.244,- K . 
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          III.  Neschvaluje 
 

1. Žádost správce spole ného sociálního fondu obcí o navýšení odvod  z mezd z 2 na 3% od 
1.1.2010. 

 
 
            IV.  Ukládá: 
 

Starostovi a místostarost m: 
1. Zajistit  realizaci p ijatých usnesení v ásti  II. schvaluje. Za tím ú elem p ijmout další opat ení a 

íslušné kroky v jednotlivých v cech. 
 

editelce PO ZŠ a MŠ Holoubkov: 
1. Ve spolupráci s vedením obce p ijmout opat ení k optimalizaci spot eby plynu v budovách PO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              ………………………………… 
                                                                                                          Vild Miroslav - starosta 
 
 
Ov ovatelé zápisu: 
 
p. Hr za František :  …………………………………… 
 
 
p. Vildová Anna :  ……………………………………… 
 
 
 
 
Zapsala: Grimmová 
 
 
 
 
 
Vyv šeno: 
Sejmuto: 


