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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HOLOUBKOV 
KONANÉHO DNE 14.12.2020 

 

 

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

                    Ing. Tůma, p. Bezstarosti,  

Omluveni: Ing. Suchý (pracovní záležitosti), p. Vondrášek (pracovní záležitosti) 

 

 

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. Konstatoval, že je přítomno 9 z 11 členů zastupitelstva, 

Ing. Suchý a p. Vondrášek se omluvili z pracovních 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. 

Z důvodu epidemiologických opatření je nutné mít po celou dobu jednání nasazenou ochrannou 

roušku dýchacích cest. 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. Informace o činnosti výborů zastupitelstva za rok 2020 

6. Schválení odměn členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, za rok 2020 

7. Stanovení výše poplatku za popelné na rok 2021 

8. Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2021 

9. Investiční akce a dotace 

10. Hospodaření obce k 30.9.2020 

11. Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2020 

12. Rozpočet obce na rok 2021 

13. Střednědobý výhled rozpočtu obce na období let 2022 – 2026 

14. Zajištění inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2020 

15. Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2021 

16. Majetkoprávní záležitosti 

17. Různé 

18. Interpelace členů zastupitelstva 

19. Usnesení a závěr 

 

Připomínky k programu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 11/12/2020 – 1.1:  ZO schvaluje program jednání. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

2) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

Do návrhové komise byli navrženi: p. Vild, Mgr. Křejdlová a Mgr. Vodička. 
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Usnesení č. 11/12/2020 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Vild, Mgr. Křejdlová 

a Mgr. Vodička. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 2 

 

Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Černý a p. Bezstarosti. 

 

Usnesení č. 11/12/2020 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu p. Černého a p. Bezstarosti. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 2 

 

 

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 z IROP na zateplení bytového domu č.p. 291 z důvodu změny 

podmínek, za kterých byla zpracována projektová dokumentace a energetický audit (ukončení CZT 

a výstavba vlastní domovní kotelny). Tyto dokumenty by bylo nutné kompletně přepracovat, na což 

nebyl čas, neboť příslušný dotační program skončil na konci listopadu, navíc by se to ani finančně 

nevyplatilo, neboť dotace by činila pouze 31,5 % z uznatelných nákladů. 

 

Usnesení č. 11/12/2020 – 3.1: ZO revokuje své usnesení č. 09/03/2016 – 8.6 ze dne 14.3.2016. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 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. 11/12/2020 – 3.2: 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) Informace o činnosti výborů zastupitelstva za rok 2020 

Ing. Fišer informoval přítomné, že podle zákona o obcích je povinností 1x ročně informovat občany 

na veřejném zasedání ZO o činnosti výborů. Požádal předsedy jednotlivých výborů, aby přednesli 

stručnou zprávu o činnosti svých výborů. 

 

p. Černý – po odstoupení Mgr. Kořánové se kontrolní výbor v letošním roce sešel celkem 2x, 

členové byli vždy seznámeni s informacemi z jednání ZO, dále kontroloval plnění usnesení ZO, 

plnění rozpočtu obce a zajímal se o dlužné poplatky za popelné. Zde výbor konstatuje, že vymáhání 

je pomalé a neúčinné, dluhy neustále rostou. Jinými úkoly ZO kontrolní výbor nepověřilo. 

 

Ing. Tůma – finanční výbor pracoval v pětičlenném složení, sešel se celkem 3x a projednával 

hospodaření obce a PO ZŠ a MŠ, provedl kontrolu obecní pokladny a dále kontroloval hospodaření 
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ve společnostech INZULA a TEBYT-BTZ, které spravují obecní majetek. Ze všech jednání byly 

vyhotoveny zápisy. 

 

MUDr. Gutová – sociální výbor se sešel celkem 5x, řešil sociální a životní situace našich 

spoluobčanů a obyvatelů DPS, zabýval se také otázkou veřejného opatrovnictví, kdy v současné 

době dělá obec opatrovníka 4 občanům omezeným ve svéprávnosti. Výbor dále projednával 

a obodoval žádosti o obecní byty a byty v DPS, sestavil nové pořadníky (10 žádostí nebylo 

obnoveno) a schvaloval přidělování volných obecních bytů. V červnu proběhlo vítání občánků 

(bylo přivítáno 9 dětí), průběžně zajišťoval gratulace seniorům, vzhledem k epidemiologické situaci 

však neproběhly velikonoční návštěvy našich spoluobčanů v sociálních zařízeních v Mirošově a ve 

Zbůchu, byly jim zaslány dopisy a přání, stejně budou řešeny i Vánoce. 

 

p. Kurdík – kulturní výbor se sešel 3x za účelem přípravy jednotlivých kulturních akcí, vzhledem 

k epidemiologické situaci se však velká část z nich neuskutečnila, proběhl pouze Masopust, Dětský 

den, Letní kino a Holoubkovské letní slavnosti s Benátskou nocí. Výbor dále vyhodnocuje žádosti 

o dotace z rozpočtu obce podané místními spolky a kontroluje vyúčtování. Poděkoval všem, kteří se 

na přípravě kulturních akcí podíleli. 

 

Předseda stavebního výboru p. Vondrášek není přítomen a zprávu nezpracoval. Ing. Fišer 

poděkoval všem předsedům i členům výborů za jejich práci v letošním roce. Všechny výbory, i přes 

ztížené podmínky z důvodu epidemiologické situace, řádně fungovaly a plnily své povinnosti. 

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

 

Usnesení č. 11/12/2020 – 5.1: ZO bere na vědomí informace předsedů o činnosti výborů 

zastupitelstva za rok 2020. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

6) Schválení odměn členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, za rok 2020 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer, který navrhl členy výborů za jejich celoroční práci alespoň 

symbolicky odměnit. Limit odměny na jednoho člena výboru, který není členem ZO, bude 1.500,- 

Kč s tím, že přerozdělení v rámci jednotlivých výborů navrhuje ponechat v kompetenci předsedů 

výborů podle toho, jak jednotliví členové v průběhu roku pracovali. 

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

 

Usnesení č. 11/12/2020 – 6.1: ZO schvaluje jednorázovou odměnu členům výborů, kteří nejsou 

členy zastupitelstva, za rok 2020 ve výši 1.500,- Kč na jednoho člena s tím, že rozdělení odměny 

mezi jednotlivé členy v rámci výboru ponechává v kompetenci předsedů výborů. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

7) Stanovení výše poplatku za popelné na rok 2021 

Úvodní slovo přednesl p. Kurdík. Objem svezeného komunálního odpadu z naší obce roste – v roce 

2018 se odvezlo 333 tun směsného odpadu, v roce 2019 už to bylo 352 tun a v letošním roce je 

předpoklad 360 tun. Výrazně roste rovněž svoz velkoobjemového odpadu, kterého se v roce 2018 

odvezlo 58 tun, v roce 2019 pak 70 tun a předpoklad pro letošní rok je okolo 115 tun. Produkce 

odpadů roste celorepublikově, naše obec v tomto není výjimkou, jako hlavní důvody se uvádí 

především zvyšující se životní úroveň občanů, způsob balení jednotlivých výrobků a v letošním 

roce také epidemie koronaviru, kdy mnoho občanů bylo nuceno zůstávat více doma než v jiných 

letech, doma se stravovali, nechávali si jídlo i jiné zboží dovážet rozvážkovými službami apod. 

Zvyšování objemu svezeného velkoobjemového odpadu pak jednoznačně souvisí s možností ho 

odložit kdykoliv do přistavených kontejnerů u kotelny v novém sídlišti, nikoliv pouze 2x ročně při 
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jarních a podzimních mobilních svozech. Obává se, že ani do budoucna se nepodaří objem 

směsného odpadu snížit, již nyní se třídí dostatečně. 

Ing. Fišer – doplnil, že s rostoucím množstvím svezeného odpadu rostou i náklady na jeho likvidaci, 

v roce 2018 za ni obec zaplatila 967 tis. Kč, v roce 2019 to bylo už 1.055 tis. Kč a předpoklad pro 

letošní rok je 1.164 tis. Kč. Pokud by měl místní poplatek za popelné plně pokrýt náklady na svoz 

směsného odpadu, jako tomu bylo v minulých letech, musel by se výrazně zvýšit. Pro rok 2021 

však navrhuje navýšení jen o 50,- Kč na 700,- Kč z toho důvodu, že byla schválena zcela nová 

odpadová legislativa platná od začátku příštího roku. S tou se budeme muset seznámit a případné 

větší změny ve výši poplatku by byly projednány příští rok. Zbytek nákladů tedy uhradí obec ze 

svého rozpočtu stejně jako náklady na svoz tříděného odpadu, který hradila vždy. 

Diskuze: 

Ing. Fišer – objevily se informace, že do oranžových kontejnerů na velkoobjemový odpad u kotelny 

odkládají odpad i občané z jiných obcí či živnostníci. Je velmi těžké toto ohlídat, jedinou možností 

by bylo tam kontejnery nenechávat stále, ale dávat je tam třeba pouze na víkendy. Dále informoval, 

že v Rokycanech od příštího roku ke každému domu přistaví malé nádoby na tříděný odpad, které 

budou přímo od domů svážet, a naproti tomu směsný odpad se bude vyvážet pouze 1x za 14 dní. 

Chtějí tak lidi přimět k ještě většímu třídění odpadů. 

Ing. Tůma – dle jeho názoru se nepodaří naučit občany více třídit, navíc je nyní problém s odbytem 

tohoto tříděného odpadu, obává se, že náklady na odpadové hospodářství porostou i do budoucna a 

poplatek bude nutné i nadále navyšovat. 

p. Kurdík – novým systémem svozu odpadu v Rokycanech se snaží odstranit lenost lidí odnést 

tříděný odpad pár desítek metrů do nejbližšího barevného kontejneru. Původně navrhoval 

razantnější zvýšení poplatku, nicméně firma RUMPOLD mu potvrdila, že pro příští rok nebude 

zdražovat cenu svých služeb, takže souhlasí s navýšením o 50,- Kč. 

p. Bezstarosti – aby se zabránilo odkládání odpadu od podnikatelů a cizích občanů do oranžových 

kontejnerů, navrhuje umístit zde kameru a informační tabuli s tím, že kontejnery jsou určeny pouze 

pro občany naší obce. 

Ing. Fišer – informační ceduli tam umístit můžeme, i když si nemyslí, že to něčemu pomůže. 

Osazení kamery považuje za zcela zbytečné, jednak zde není přivedený optický kabel tak, aby se 

dala jednoduše propojit s kamerovým systémem Městské policie Mýto, jednak strážníci stejně 

nemají kapacitu na to, aby záznamy zpětně procházeli a identifikovali osoby či auta, které tam 

odpad přivážejí. Navíc původ odpadu (z jiné obce, z podnikatelské činnosti apod.) se stejně 

nepodaří prokázat. 

Mgr. Vodička – osobně je proti kamerovému systému na každém rohu, zřejmě se musíme smířit 

s tím, že obec bude část nákladů na likvidaci odpadů dotovat ze svého rozpočtu. 

p. Černý – souhlasí, Zbiroh má skládku pro své občany zdarma a také nikdo nezkoumá, jestli to tam 

zbirožský občan veze od sebe, od někoho jiného či z podnikatelské činnosti, my jsme našim 

občanům nabídli odkládání odpadu do těchto kontejnerů a nechal by to, jak to je nyní. 

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

 

Usnesení č. 11/12/2020 – 7.1: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o změně obecně 

závazné vyhlášky č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

8) Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2021 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Tento bod byl dosud na ZO projednáván vždy až v březnu po 

vyúčtování loňského roku, nicméně legislativa vyžaduje, aby byla cena vody vyhlášena již před 

začátkem nového roku. Od září má provozovatel našeho vodohospodářského majetku firma REVOS 

Rokycany s.r.o. nového vlastníka, kterým se stalo Vodohospodářské sdružení Rokycanska (sdružení 

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

a Svojkovice). Provozovatel předložil obci několik variant kalkulací možné ceny vodného 
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a stočného, které v sobě zahrnovaly především očekávanou míru inflace a dále procentuální 

navýšení mezd zaměstnanců s ohledem na zákonné zvýšení minimální a zaručené mzdy, jejíž 

úroveň dosud ve společnosti nebyla plněna. Pokud by společnost měla dále fungovat ve stávajícím 

rozsahu, se stávajícím počtem zaměstnanců a při řádném plnění všech legislativních požadavků, 

musela by cena vody v naší obci stoupnout o téměř 14,- Kč/m3 oproti současnému stavu. S tím 

samozřejmě obec nesouhlasila, proto po několika jednáních o této věci Ing. Fišer navrhuje schválit 

navýšení ceny o 4,08 Kč/m3 s tím, že nový management firmy REVOS bude muset v příštím roce 

provést nutná organizační a personální opatření, aby se do této ceny vešel. Oproti ceně platné v roce 

2019 se jedná o navýšení o 1,93 Kč/m3, vyšší meziroční nárůst 2021/2020 je způsoben poklesem 

sazby DPH z 15 % na 10 % v květnu letošního roku. Smlouva o provozování našeho 

vodohospodářského majetku s firmou REVOS končí ke konci letošního roku, bude prodloužena na 

příští rok s tím, že nový management firmy provede hloubkový audit a na jeho základě se rozhodne, 

zda vůbec, popř. za jakých podmínek může firma REVOS ve své činnosti pokračovat i nadále. 

Diskuze: 

Ing. Tůma – pokud nový vlastník firmy REVOS zlepší péči o obecní majetek a cenu zachová 

přibližně stejnou, bude to jedině dobře. 

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

 

Usnesení č. 11/12/2020 – 8.1: ZO schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2021 včetně 10 % 

DPH následovně: vodné 47,80 Kč/m3, stočné 35,79 Kč/m3. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

9) Investiční akce a dotace 

Přijetí dotace od Plzeňského kraje na výdaje JSDHO 

Od Plzeňského kraje obdržela obec dotaci ve výši 9.835,- Kč, která bude využita na zakoupení 

zásahových a antivibračních pracovních rukavic. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 11/12/2020 – 9.1: ZO schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje na výdaje JSDHO ve 

výši 9.835,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Uzavření SOD na stavbu „Plynový zdroj tepla – Holoubkov č.p. 291“ 

V souvislosti s plánovaným ukončením centrálního vytápění v novém sídlišti je nutné v obecní 

bytovce č.p. 291 provést výstavbu nové domovní plynové kotelny vč. středotlaké plynové přípojky. 

Výběrové řízení na tuto akci bylo vypsáno 9.11.2020, poptáno bylo celkem 8 firem, nabídku 

doručily 2 firmy. Ceny se od sebe lišily minimálně, nejnižší nabídku podala firma WINTH 

3000 s.r.o., Rokycany, proto se navrhuje uzavřít SOD na realizaci této akce s touto společností. 

Diskuze: 

p. Vild – s touto firmou máme již zkušenosti, v roce 2012 prováděla rekonstrukci centrální kotelny, 

spolupráce byla bezproblémová. 

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

 

Usnesení č. 11/12/2020 – 9.2: ZO schvaluje uzavření SOD s firmou WINTH 3000 s.r.o., Rokycany 

na stavbu „Plynový zdroj tepla – Holoubkov č.p. 291“ v ceně 1.208.481,72 Kč bez DPH. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Uzavření SOD na stavbu „Zateplení bytového domu č.p. 291 Holoubkov“ 

Zároveň s výstavbou nového zdroje tepla dojde i k zateplení a celkové rekonstrukci této obecní 

bytovky. Výběrové řízení na tuto akci bylo vypsáno 9.11.2020, poptáno bylo celkem 9 firem, 
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nabídku doručilo 5 firem. Po podrobném porovnání nabízených cen bylo zjištěno, že nejnižší 

nabídku podala firma SENCO CHALOUPEK s.r.o., Plzeň, proto se navrhuje uzavřít SOD na 

realizaci této akce s touto společností. 

Diskuze: 

MUDr. Gutová – zeptala se, v jakých položkách se odráží poměrně velké rozdíly v nabídkových 

cenách. 

Ing. Fišer – většinou v zemních pracích, montážích apod., nikoliv v ceně materiálů. 

Ing. Tůma – zeptal se, zda jsou v č.p. 291 již vyměněná okna. 

Ing. Fišer – v bytech ano, na chodbách a ve sklepích se budou měnit v rámci této stavby. 

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

 

Usnesení č. 11/12/2020 – 9.3: ZO schvaluje uzavření SOD s firmou SENCO CHALOUPEK s.r.o., 

Plzeň na stavbu „Zateplení bytového domu č.p. 291 Holoubkov“ v ceně 3.580.620,- Kč bez DPH. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

10) Hospodaření obce k 30.9.2020 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Obec k 30.9.2020 hospodařila s příjmy ve výši 22.032 tis. Kč a 

výdaji 14.436 tis. Kč, takže přebytek činil 7.596 tis. Kč a byl zapříčiněn především přesunem 

některých investičních akcí na příští rok. Na svých účtech měla obec hotovost ve výši přes 31,5 mil. 

Kč. Rozpis jednotlivých položek je uveden v materiálu, který dostali zastupitelé písemně. Poté 

požádal předsedu finančního výboru Ing. Tůmu o stanovisko výboru. 

Ing. Tůma – finanční výbor hospodaření obce za období 1-9/2020 projednal, nemá k němu 

připomínky a doporučuje ho vzít na vědomí. Daňové příjmy jsou plněny pouze na 65 %, obec však 

obdržela jednorázový kompenzační bonus výši 1.820 tis Kč, který jejich propad z velké části kryje. 

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

 

V 19:43 hod. odešli Mgr. Vodička a p. Černý. 

 

Usnesení č.  11/12/2020 – 10.1: ZO bere na vědomí rozbor hospodaření obce k 30.9.2020. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 0 

 

 

11) Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2020 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. V rámci rozpočtové změny jsou měněny některé položky 

schváleného rozpočtu na příjmové i výdajové straně, které nebyly známy v době přípravy rozpočtu. 

Celkové rozpočtové příjmy se snižují o 700 tis. Kč, výdaje se snižují o 9.755 tis. Kč, takže celkový 

přebytek rozpočtu po změně bude činit 7.846 tis. Kč. Měněné položky poté podrobně zdůvodnil a 

požádal předsedu finančního výboru Ing. Tůmu o stanovisko výboru. 

Ing. Tůma – finanční výbor změnu č. 2 rozpočtu obce projednal, souhlasí s ní a doporučuje ji ke 

schválení. 

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

 

V 19:49 hod. se vrátili Mgr. Vodička a p. Černý. 

 

Usnesení č. 11/12/2020 – 11.1: ZO schvaluje změnu č. 2 rozpočtu obce na rok 2020. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 
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12) Rozpočet obce na rok 2021 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Návrh rozpočtu byl zveřejněn 15 dní před zasedáním ZO na 

úřední desce. Celkové příjmy v roce 2021 jsou předpokládány ve výši 23.826 tis. Kč, výdaje jsou 

plánovány ve výši 41.920 tis. Kč a schodek rozpočtu ve výši 18.094 tis. Kč, který je plně kryt 

přebytky minulých let, obec má k 30.11.2020 na účtech přes 32 mil. Kč. Schodek rozpočtu je 

způsoben plánovanými investicemi, kterými jsou: rekonstrukce vchodu do OÚ a v bytovce č.p. 46, 

oprava obecních garáží v Chejlavech, zateplení a vytápění bytovky č.p. 291, úpravy v okolí 

Sokolovny, rekonstrukce bytovky č.p. 96, II. etapa rekonstrukce kanalizace Chejlavy a demolice 

komínu v nové kotelně. Poslední 3 jmenované akce jsou v rozpočtu zahrnuty variantně, realizovat 

se budou v závislosti na včasném zpracování projektových dokumentací, vydání potřebných 

povolení a výsledku výběrových řízení. Informoval rovněž o záměru SÚS PK na rekonstrukci 

hlavní silnice II/605 v extravilánu od dálničního sjezdu v Mýtě až do Borku. Pokračováno bude také 

v přípravě projektových dokumentací staveb plánovaných pro další léta. Poté Ing. Fišer požádal 

o stanovisko předsedu finančního výboru Ing. Tůmu. 

Ing. Tůma – rozpočet na rok 2021 finanční výbor projednal a doporučuje ho ke schválení. Výše 

daňových příjmů je stanovena konzervativně a obec má dostatečné rezervy na pokrytí plánovaného 

schodku způsobeného realizací potřebných investic. 

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

o obou usneseních hlasovalo najednou jedním hlasováním. 

 

Usnesení č. 11/12/2020 – 12.1: ZO bere na vědomí plán investic obce pro rok 2021. 

Usnesení č. 11/12/2020 – 12.2: ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2021 s příjmy ve výši 

23.826,19 tis. Kč, výdaji ve výši 41.920,08 tis. Kč a schodkem ve výši 18.093,89 tis. Kč, který bude 

uhrazen z přebytků rozpočtů minulých let. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

13) Střednědobý výhled rozpočtu obce na období let 2022 – 2026 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Dle rozpočtových pravidel má obec povinnost sestavit 

střednědobý výhled rozpočtu na období 3 – 5 let jako podklad pro plánování investic a jako 

informace o způsobu jejich financování včetně úvěrového zatížení obce. Návrh střednědobého 

výhledu rozpočtu byl zveřejněn 15 dní před zasedáním ZO na úřední desce. Následně požádal 

o stanovisko předsedu finančního výboru Ing. Tůmu. 

Ing. Tůma – střednědobý výhled rozpočtu obce na období let 2022 – 2026 finanční výbor projednal, 

nemá k němu připomínky a doporučuje ho ke schválení. 

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

 

Usnesení č. 11/12/2020 – 13.1: ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na období let 

2022 – 2026. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

14) Zajištění inventarizace majetku a závazů obce k 31.12.2020 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Obec je povinna každý rok inventarizovat svůj majetek a 

závazky. Za tím účelem vydal starosta příslušnou směrnici a příkaz k provedení inventur, byl 

sestaven plán inventarizace. Je jmenována ústřední inventarizační komise a dílčí komise, které 

budou proškoleny. Termín ukončení inventur je 27.1.2021 a vypracování závěrečné inventarizační 

zprávy do 5.2.2021. 

Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Usnesení č. 11/12/2020 – 14.1: ZO bere na vědomí přípravy a zajištění průběhu inventarizace 

majetku a závazů obce k 31.12.2020. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

15) Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2021 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Na příští rok je plánováno 5 veřejných zasedání ZO, a to 15.3., 

17.5., 28.6., 20.9. a 20.12., vždy týden předem se bude konat pracovní porada. Jednacím dnem 

zůstává pondělí od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. V případě nutnosti bude 

svoláno mimořádné zasedání. 

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

 

Usnesení č. 11/12/2020 – 15.1: ZO schvaluje termíny zasedání zastupitelstva v roce 2021. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

16) Majetkoprávní záležitosti 

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

V roce 2018 realizovala společnost ČEZ Distribuce a.s. nové připojení pozemku p.č. 24/3 k síti NN 

prostřednictvím zemního kabelu. Vzhledem k tomu, že zemní kabel je uložen v obecním pozemku 

p.č. 24/9, žádá nyní ČEZ o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na tento 

kabel. Obec obdrží jednorázovou náhradu ve výši 3.690,- Kč bez DPH, smlouva o smlouvě budoucí 

byla před realizací akce podepsána. 

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

 

Usnesení č. 11/12/2020 – 16.1: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IV-12-0013718/VB/002 se společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín na stavbu 

„Holoubkov, RO, p.č. 24/3, kNN“. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

17) Různé 

V rámci tohoto bodu nebyla projednávána žádná záležitost. 

 

 

18) Interpelace členů zastupitelstva 

p. Bezstarosti – informoval, že SÚS nově označila hráz rybníka u silnice v zatáčce pod ZŠ, u které 

má strach, že již dlouho nevydrží a spadne, a také již vykácela suché břízy při silnici směrem na 

Mýto. Dále pogratuloval místním hasičům k novému dopravnímu automobilu. 

p. Vild – informoval, že se v obci rozšířila zpráva, že se zde volně pohybují vlci, jednalo se však 

o československé vlčáky, kteří utekli svému majiteli. Byli odchyceni a majitel upozorněn, aby je 

řádně zabezpečil. 

 

 

19) Unesení a závěr 

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

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

1 usnesení bylo revokováno. 
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Na závěr Ing. Fišer poděkoval všem za účast, popřál všem klidné prožití vánočních svátků a vše 

nejlepší v novém roce. Následně zastupitelům předal malý dárek k Vánocům, poté zasedání ukončil 

ve 21:10 hod. 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………… ……………………………………… 

 Stanislav Kurdík Ing. Lukáš Fišer 

 místostarosta starosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Miloš Černý: ……………………………………… 

 

 

Václav Bezstarosti: …………………………………… 

 

 

Zápis byl zpracován dne 23.12.2020. 

 

Zapsala: Michaela Zajíčková 


