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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HOLOUBKOV 
KONANÉHO DNE 15.12.2014 

 

 

Přítomni:   Ing. Fišer, p. Vildová, p. Kurdík, p. Vondrášek, Mgr. Kořánová, MUDr. Gutová, 

                    Ing. Suchý, Ing. Tůma (příchod v 18:10 hod.), p. Vild (příchod v 18:15 hod.), p. Černý 

                    (příchod v 18:55 hod.) 

Omluveni:  Mgr. Křejdlová – nemoc 

 

 

1) Zahájení, schválení programu jednání 

Zasedání zahájil starosta Ing. Fišer v 18:08 hod., který také řídil další průběh jednání. V úvodu 

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

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

elektronické úřední desce na internetu. Konstatoval, že je zatím přítomno 7 z 11 členů 

zastupitelstva, p. Vild, p. Černý a Ing. Tůma přijdou později, z důvodu nemoci je omluvena 

Mgr. Křejdlová, 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 (rekapitulace nesplněných usnesení ZO z volebního období 2010 – 2014) 

4. Náměty a podněty občanů 

5. Investiční akce a dotace 

6. Zřízení nového pracovního místa – technicko-organizační pracovník 

7. Stanovení výše poplatku za popelné na rok 2015 

8. Hospodaření obce za k 30.9.2014 

9. Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2014 

10. Rozpočet obce na rok 2015 

11. Zajištění inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2014 

12. Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2015 

13. Majetkoprávní záležitosti 

14. Různé 

15. Interpelace členů zastupitelstva 

16. Usnesení a závěr 

 

Připomínky k programu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 02/12/2014 – 1.1:  ZO schvaluje program jednání. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 0 

 

 

2) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

Do návrhové komise byli navrženi: p. Vildová, Ing. Suchý a MUDr. Gutová. 
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Usnesení č. 02/12/2014 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Vildová, Ing. Suchý a 

MUDr. Gutová. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 0 

 

V 18:10 hodin se dostavil Ing. Tůma. 

 

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Kořánová a p. Kurdík. 

 

Usnesení č. 02/12/2014 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu Mgr. Kořánovou a p. Kurdíka. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 1 

 

 

3) Kontrola usnesení (rekapitulace nesplněných usnesení ZO z volebního období 2010 – 

2014) 

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

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

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

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

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

 

V 18:15 hodin se dostavil p. Vild. 

 

Diskuze: 

MUDr. Gutová – upozornila, že na budově č.p. 17 je stále nápis školní družina, ačkoliv tam družina 

již rok nesídlí. Bylo by vhodné ho odstranit a nahradit nápisem SDH Holoubkov. 

Ing. Fišer – na fasádě budovy je ještě také nápis MNV Holoubkov. Navrhuje toto řešit společně 

s celkovou opravou fasády budovy. 

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

 

Usnesení č. 02/12/2014 – 3.1: ZO bere na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení ZO a ukládá 

pokračovat v plnění nesplněných usnesení ZO z volebního období 2010 – 2014. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

4) Náměty a podněty občanů 

Z řad občanů nebylo žádných dotazů ani připomínek. 

 

 

5) Investiční akce a dotace 

Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na projekt „Efektivní nakládání s bioodpadem“ 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Jedná se o definitivní schválení smlouvy o poskytnutí dotace na 

tento projekt. Kompostéry a štěpkovače nám již byly dodány, po novém roce je začneme zdarma 

distribuovat občanům bydlících v rodinných domech. Bližší informace budou zveřejněny ve 

Zpravodaji, na úřední desce, v obecním rozhlase a na internetových stránkách.  

Diskuze: 

Ing. Suchý – zeptal se, zda se bude třídit bioodpad i v bytovkách. 

Ing. Fišer – v rámci této akce ne, ale z důvodu změny legislativy se bude muset systém třídění 

bioodpadu zavést v celé obci. 

Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.  
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Usnesení č. 02/12/2014 – 5.1: ZO schvaluje uzavření smlouvy č. 14181384 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci 

„Efektivní nakládání s bioodpadem – Holoubkov“ ve výši 33.873,- Kč včetně spolufinancování 

z rozpočtu EU ve výši 575.841,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Výroba a osazení lávky pro pěší přes bezpečnostní přeliv rybníka 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Po téměř 2 letech, kdy se tato záležitost řeší, bylo konečně 

vydáno pravomocné stavební povolení na tuto akci a zpracována výrobní projektová dokumentace, 

na jejímž základě byly osloveny celkem 3 firmy k podání nabídky na výrobu a osazení lávky. 

Nejlevnější nabídku předložila firma Luboš Vondrášek – Vontex, Holoubkov v ceně 410.750,- Kč 

bez DPH, proto Ing. Fišer navrhuje zadat zakázku této firmě. Lávka by měla být vyrobena a 

osazena nejpozději v březnu 2015. 

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

 

Usnesení č. 02/12/2014 – 5.2: ZO schvaluje výrobu a osazení lávky pro pěší přes bezpečnostní 

přeliv Holoubkovského rybníka firmou Luboš Vondrášek – Vontex, Holoubkov v ceně 410.750,- Kč 

bez DPH. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 1 

 

Uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů se SÚS PK – Rekonstrukce mostu ev.č. 2341-1 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Již od roku 2003 se řeší oprava silničního mostu za rybníkem na 

krajské silnici III/2341, na tuto akci je zpracována projektová dokumentace a vydáno pravomocné 

stavební povolení. Pro příští rok Plzeňský kraj konečně vyčlenil na tuto akci finanční prostředky, 

takže se bude realizovat. Obec se na této akci bude podílet prodloužením chodníku od hráze rybníka 

až k pizzerii, úpravou křižovatky do nádražní ulice a posílením VO v této lokalitě v celkové 

předpokládané výši 650 tis. Kč. Výběrové řízení bude probíhat společně se SÚS PK, proto je nutné 

schválit smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů. Samotná oprava mostu by měla začít v dubnu a 

měla by trvat zhruba půl roku. Během opravy bude bohužel realizována úplná uzavírka mostu, takže 

do té doby již musí být osazena lávka přes bezpečnostní přeliv rybníka, aby tudy mohli procházet 

chodci, pro vozidla bude stanovena objízdná trasa. 

Diskuze: 

p. Vild – akce se připravuje opravdu dlouho, naším úkolem bude hlídat kromě jiného dodržení 

termínu úplné uzavírky mostu a tlačit zhotovitele, aby uzavírku zbytečně neprodlužoval. 

p. Bezstarosti – vznesl dotaz, zda bude nová lávka pro pěší zabezpečena proti průjezdu vozidel. 

Ing. Fišer – děkuje za dobrou připomínku, určitě se to bude muset zabezpečit. Po lávce by měl 

jezdit pouze obecní úklidový stroj. 

p. Dezort – je potřeba brát v úvahu, že po lávce budou jezdit vozidla záchranky. 

Ing. Fišer – tato lávka je pro projektována pouze pro pěší, takže po ní žádná vozidla jezdit 

nemohou. 

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

 

Usnesení č. 02/12/2014 – 5.3: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů se 

SÚS PK, p.o. na společné zadání veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce mostu ev.č. 2341-1 

Holoubkov“. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

6) Zřízení nového pracovního místa – technicko-organizační pracovník 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. V listopadu loňského roku byl přijat na úklid a údržbu obce nový 

zaměstnanec p. Dongres na plný pracovní úvazek, který nahradil několik pracovníků na DPP, jež se 
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do té doby starali o jednotlivé oblasti (hřbitov, hřiště u MŠ a ZŠ, lávka přes trať, kotelny v ZŠ, MŠ 

a zbrojnici, fotbalové hřiště). Během roku se potvrdilo, že to bylo dobré rozhodnutí, je zajištěna 

lepší údržba veřejných prostranství i obecní techniky. Aby byla údržba veřejných prostranství 

prováděna ještě lépe, navrhuje Ing. Fišer přijmout druhého pracovníka na plný pracovní úvazek, což 

zároveň zajistí lepší využívání obecní techniky i zastupitelnost pracovníků v době dovolené nebo 

nemoci. Myslí si, že na velikost naší obce jsou dva techničtí pracovníci zcela adekvátní. Požadavky 

na pracovníka i platové podmínky budou stejné jako při výběru prvního pracovníka, výběrové řízení 

bude vyhlášeno ještě tento týden s termínem pro podání přihlášek do poloviny ledna. Nástup 

nového pracovníka se tak předpokládá v termínu únor až duben 2015. 

 

V 18:55 hodin se dostavil p. Černý. 

 

Diskuze: 

p. Vild – s návrhem souhlasí, jde hlavně o zastupitelnost v době dovolené nebo nemoci. Vzhledem 

k rozsahu činnosti nelze stavět na jednom pracovníkovi. 

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

 

Usnesení č. 02/12/2014 – 6.1: ZO stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů počet zaměstnanců obce v obecním 

úřadu na plný pracovní úvazek na 5. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

7) Stanovení výše poplatku za popelné na rok 2015 

Ing. Fišer požádal p. Kurdíka, ředitele svozové firmy RUMPOLD, o úvodní slovo k tomuto bodu. 

p. Kurdík – množství svezeného komunálního odpadu z naší obce zůstává již od r. 2008 na stejné 

úrovni, a to cca. 400 tun. Tento objem by měl v příštím roce klesnout v důsledku spuštění projektu 

kompostování bioodpadů. Upozornil, že cena svozů pro obec je nejnižší v okresu Rokycany a ani 

pro příští rok nebude firma RUMPOLD tuto cenu navyšovat. 

Ing. Fišer – současná výše poplatku za popelné dle OZV č. 5/2012 činí 550,- Kč na poplatníka. Dle 

aktuální kalkulace nákladů na svoz netříděného komunálního odpadu za uplynulý rok v porovnání 

s počtem zákonem daných poplatníků vychází výše poplatku stejně jako v loňském roce, proto pro 

rok 2015 nebudeme poplatek zvyšovat. V nákladech pochopitelně není započten svoz tříděného 

odpadu, který obec i nadále bude hradit z rozpočtu obce. 

Diskuze: 

p. Vondrášek – jak se bude řešit od 1.1.2015 povinné třídění biologicky rozložitelného odpadu? 

Ing. Fišer – byla schválena novela zákona o odpadech, která s účinností od 1.1.2015 nařizuje obcím 

povinné třídění biologického a kovového odpadu. Zatím však nebyla vydána prováděcí vyhláška a 

obec zatím ani neobdržela žádnou oficiální informaci o této změně, což je 14 dnů před zavedením 

této povinnosti téměř neuvěřitelné. Bude nutné tento systém zcela nově zavést a novelizovat 

příslušnou obecně závaznou vyhlášku. V tuto chvíli navrhuje vyčkat na rozhodnutí valné hromady 

Sdružení měst a obcí Polygon, jestli bude svoz těchto nových složek řešen centrálně, nebo si ho 

každá obec bude muset zajistit sama. 

Ing. Suchý – zeptal se, zda v poplatku za popelné jsou zahrnuty i náklady na občasné čištění 

odpadních nádob (popelnic, kontejnerů). 

p. Kurdík – existují speciální vozy na čištění kontejnerů, nicméně o stav odpadních nádob jsou 

podle zákona povinni se starat jejich nájemci, v případě bytovek bytová družstva a SVJ. Tyto 

subjekty by měly hradit i náklady na zakoupení odpadních nádob, což si často vůbec neuvědomují, 

protože v Holoubkově je dostávají od RUMPOLDU zdarma. Kdyby se někde objevil nějaký 

extrémní případ, tak je firma schopna na to zareagovat. 

Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.  
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Usnesení č. 02/12/2014 – 7.1: ZO ponechává sazbu i strukturu poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 

2015 ve stejné výši jako v roce 2013 a 2014, tj. 550,- Kč na poplatníka, podle OZV č. 5/2012, 

o místních poplatcích. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

8) Hospodaření obce k 30.9.2014 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Obec k 30.9.2014 hospodařila s příjmy ve výši 18.985 tis. Kč a 

výdaji 15.476 tis. Kč, takže přebytek činil 3.509 tis. Kč. Na svých účtech měla obec hotovost ve 

výši více než 37 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 1-9/2014 projednal, daňové příjmy se plní 

více oproti očekávání, což je pozitivní. Finanční výbor vytipoval některé výdajové položky, které 

budou podrobeny zevrubnější kontrole, jinak k němu nemá připomínky. 

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

 

Usnesení č.  02/12/2014 – 8.1: ZO bere na vědomí rozbor hospodaření obce k 30.9.2014. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

9) Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2014 

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 877.518,50 Kč, výdaje se snižují o 4.960.476,11 Kč, takže 

celkový schodek rozpočtu bude činit 1.089 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 jí ke 

schválení. 

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

 

Usnesení č. 02/12/2014 – 9.1: ZO schvaluje změnu č. 2 rozpočtu obce na rok 2014. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

10) Rozpočet obce na rok 2015 

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

desce. Celkové příjmy v roce 2015 jsou předpokládány ve výši 18.183 tis. Kč, výdaje jsou 

plánovány ve výši 32.205 tis. Kč a schodek rozpočtu ve výši 14.022 tis. Kč, který je plně kryt 

přebytky minulých let, obec má k 30.11.2014 na účtech 35 mil. Kč. Dále uvedl plán investic na rok 

2015, které jsou v rozpočtu zahrnuty: lávka pro pěší přes bezpečnostní přeliv rybníka, oprava mostu 

přes Holoubkovský potok, dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice a zdravotního střediska, 

sloučení 2 bytů v I. patře bytovky č.p. 96, kompletní výměna dopravního značení v obci, rozšíření 

parkovacích stání a obnova zeleně v novém sídlišti a rekonstrukce komunikací ve starém sídlišti 

včetně vyřešení parkování, veřejného osvětlení, zeleně a parku u DPS. Dále bude zadáno 

vypracování projektových dokumentací na rekonstrukci hlavního průtahu obcí kolem hlavní silnice, 

studie na odkanalizování části obce Chelavy, územní plán obce, zasíťování 8 nových stavebních 

parcel nad MŠ a rozšíření parkoviště u hřbitova, studie na využití středu obce, parku a části obce Na 

Rudě, kompletní rekonstrukce bytovky č.p. 96 (střecha, fasáda, odvodnění, popř. půdní byty), 

pokračování v monitorování kanalizace a prodloužení inženýrských sítí v části obce Chejlavy. 

V případě získání dotací by bylo realizováno zateplení budovy MŠ a ZŠ a pokračování v projektové 
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přípravě na vybudování sportovně-kulturního centra v Sokolovně. Poté Ing. Fišer požádal 

o stanovisko předsedu finančního výboru Ing. Tůmu. 

Ing. Tůma – rozpočet na rok 2015 byl projednán ve finančním výboru. Předpoklad daňových příjmů 

se nastaven konzervativně, běžné výdaje kopírují vývoj činnosti obce, rostou položky Místní správa 

a Komunální služby, investice zahrnuté do rozpočtu jsou obcí dlouhodobě připravovány. Schodek je 

plně pokryt z přebytků minulých let, proto finanční výbor doporučuje rozpočet ke schválení. 

Diskuze: 

p. Vild – dává ke zvážení, zda je nutné měnit svítidla v horní části Chejlav, stávající svítidla jsou 

pouze 6 let stará a nejsou na konci své životnosti. 

p. Dezort – zajímalo by ho, proč bude lávku přes bezpečnostní přeliv rybníka hradit obec. Měl by to 

uhradit majitel rybníka, který snesl stávající most kvůli opravě hráze. Lávka měla být hotova již 

v r. 2013, a když si dal dohromady čísla z rozpočtu, tak bude nakonec lávka stát o 200 tis. Kč víc, 

než se předpokládalo. 

Ing. Fišer – je pravda, že se náklady v příslušné rozpočtové položce navyšují o 200 tis. Kč, avšak 

v této položce není zahrnuta pouze samotná lávka, ale i všechny ostatní věci, které se dělaly kolem 

rybníka (veřejné osvětlení, úprava zeleně, zpětná instalace pomníčku tankistů, nové schody do 

rybníka pod „Dlouhým domem“). Navíc výše nákladů v rozpočtu byl pouze odhad, když ještě 

nebyla zpracována projektová dokumentace. Nyní jsou již náklady podloženy konkrétní cenovou 

nabídkou zhotovitele. Co se týče termínu, tak snahou starosty bylo osadit lávku co nejdříve po 

dokončení rekonstrukce rybníka. Hned na začátku roku 2013 proto oslovil projektovou kancelář, jež 

má na tento typ staveb příslušné oprávnění, která však předložila nabídku za projekt ve výši 300 tis. 

Kč. To nebylo akceptovatelné, proto byli osloveni další projektanti. Teprve čtvrtý projektant 

v pořadí lávku nakonec vyprojektoval a zajistil na ní všechna povolení. Celkově to opravdu trvalo 

2 roky, nicméně výsledná cena za projekt činí cca. 30 tis. Kč, takže obec tímto ušetřila kolem 270 

tis. Kč. Souhlasí s tím, že na úhradě nákladů za lávku se mohl podílet i majitel rybníka v souvislosti 

s jeho rekonstrukcí, nicméně toto mělo být dohodnuto už na začátku celé akce v roce 2009, když se 

zpracovávala projektová dokumentace a žádalo se o stavební povolení. Obec žádný takový 

požadavek tehdy nevznesla, takže v tuto chvíli nezbývá, než aby obec náklady na lávku uhradila ze 

svého. 

p. Vild – myslí si, že nemá dnes smysl se o těchto věcech bavit. Když si zpětně promítne celou 

patnáctiletou historii bojů a soudních sportů o to, aby se hráz rybníka opravila, kdo jí má vůbec 

opravit apod., tak v tom nějaká lávka nehrála absolutně roli. V průběhu stavby docházelo ke 

změnám ohledně ukládání bahna, používání obecních pozemků atd., takže původní podmínky obce 

se nakonec nerespektovaly. Obec měla zájem na tom, aby se tato akce dokončila, proto nechtěl dělat 

žádné potíže. Buďme rádi, že máme rybník opravený a že je tento problém vyřešený. 

 

Další dotazy ani připomínky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. Ing. Fišer 

navrhl, aby se o obou usneseních hlasovalo najednou jedním hlasováním. 

 

Usnesení č. 02/12/2014 – 10.1: ZO bere na vědomí plán investic obce pro rok 2015. 

Usnesení č. 02/12/2014 – 10.2: ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2015 s příjmy ve výši 18.183,24 

tis. Kč, výdaji ve výši 32.205,43 tis. Kč a schodkem ve výši 14.022,18 tis. Kč, který bude uhrazen 

z přebytků rozpočtů minulých let. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

  

11) Zajištění inventarizace majetku a závazů obce k 31.12.2014 

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 27.1.2015 a vypracování závěrečné inventarizační 

zprávy 3.2.2015. 

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



7 

 

Usnesení č. 02/12/2014 – 11.1: ZO bere na vědomí přípravy a zajištění průběhu inventarizace 

majetku a závazů obce k 31.12.2014. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

12) Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2015 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Na příští rok je plánováno 5 veřejných zasedání ZO, a to 9.3., 

4.5., 29.6., 21.9. a 14.12., vždy týden předem se bude konat pracovní porada. Jednacím dnem 

zůstává pondělí od 18:00 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. 02/12/2014 – 12.1: ZO schvaluje termíny zasedání zastupitelstva v roce 2015. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

13) Majetkoprávní záležitosti 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Navrhuje odkoupit pozemek p.č. 159/4 o výměře 66 m2 od 

p. …………, neboť po tomto pozemku vede obecní účelová komunikace do chatové oblasti Hamr. 

Tento pozemek je dosud v katastru nemovitostí zapsán do vlastnictví zemřelé p. ……………, díky 

jeho iniciativě se podařilo dohledat dědičku, znovuotevřít dědické řízení a dohodnout s ní odkup 

pozemku za obvyklou cenu 100,- Kč/m2. 

Diskuze: 

p. Vild – upřesnil historii vzniku této komunikace, ne všechny pozemky pod ní jsou obecní. 

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

 

Usnesení č. 02/12/2014 – 13.1: ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 159/4 – trvalý travní porost 

o výměře 66 m2 v k.ú. Holoubkov od p. ………………………………………………. za cenu 100,- 

Kč/m2 + náklady na převod. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

14) Různé 

Ing. Fišer informoval ZO o tom, že na ustavujícím zasedání Dobrovolného svazku obcí Horní 

Berounka – povodí Klabavy, jehož členem je také naše obec, byl zvolen předsedou tohoto svazku 

pro volební období 2014 – 2018. 

 

Dále Ing. Fišer informoval o změnách při čerpání údajů z centrální evidence obyvatel pro různé 

činnosti zajišťované obcí. Z EO je možné nyní čerpat informace pouze pro zákonem stanovené 

činnosti, přičemž je vždy nutné uvést přesný zákonný důvod čerpání osobních údajů občanů. 

Některé činnosti však obec dělá dobrovolně, nikoliv na základě zákona. Jedná se především o vítání 

nově narozených dětí či zajišťování blahopřání seniorům členkami sociálního výboru. Nově lze tyto 

činnosti vykonávat pouze se souhlasem dotyčných osob, proto předložil ZO vzory dokumentů, které 

bude pro tyto účely používat město Rokycany. Rodiče nově narozených dětí by se měli na vítání 

občánků písemně přihlásit, senioři by měli podepsat souhlas s využitím svých osobních údajů. 

Požádal členy ZO o názor, jak v těchto záležitostech příští rok postupovat. 

MUDr. Gutová – pro rodiče narozených dětí vidí tuto cestu jako schůdnou, mladí lidé jsou pružní a 

zvyklí na podobné postupy, ovšem neumí si představit, jak budou reagovat senioři. Dle jejího 

názoru to mnohé z nich urazí, když budou muset vyplnit žádost, aby jim bylo gratulováno. Navrhuje 

proto, aby tiskopis žádosti se souhlasem byl seniorům předložen až při samotné návštěvě. 
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p. Dezort – upozornil, že tyto nesmyslné novely zákonů by měly obce řešit přes nadřízené orgány a 

iniciovat jejich co nejrychlejší změnu. 

Ing. Fišer – Svaz měst a obcí je v těchto věcech hodně aktivní, připomínkují všechny návrhy zákonů 

týkající se územních samospráv včetně tohoto. Pokud však zákonodárci tyto připomínky nevezmou 

v potaz a novelu zákona i přes to schválí, je těžké s tím něco dělat. Shrnul, že se tedy v příštím roce 

bude postupovat podle návrhu MUDr. Gutové s tím, že občané budou informováni v obecním 

Zpravodaji. 

 

Dále Ing. Fišer informoval přítomné o uzavření Obecního úřadu přes vánoční svátky od 20.12.2014 

do 4.1.2015. 

 

 

15) Interpelace členů zastupitelstva 

p. Vondrášek – navrhl zvážit oficiální označení částí obce nebo ulic. Zásilkové služby nebo cizí 

občané mají problém se tu vyznat. 

Ing. Fišer – technicky to není problém, obec tyto změny zadá do základního registru, což se 

automaticky projeví v celé veřejné správě. Problém je, že by si všichni občané museli měnit veškeré 

doklady, firmy hlavičkové papíry, razítka apod. Dále se musely vyrobit cedule a namontovat je na 

domy, hradby či sloupy. Stálo by to poměrně velké finanční prostředky. Pojmenování ulic by také 

musela předcházet veřejná diskuze s občany o jejich názvech. Nevidí to jako příliš reálné. 

 

 

16) Usnesení a závěr 

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

usnesení. P. Vildová potvrdila, že o všech bodech bylo hlasováno a všechna hlasování proběhla 

řádně. 

Na závěr Ing. Fišer poděkoval všem za účast, pozval přítomné ve středu 17.12.2014 od 17:00 hod. 

na předvánoční akci zpívání u vánočního stromu, popřál všem klidné prožití vánočních svátků a vše 

nejlepší v novém roce a zastupitelům předal malý dárek k Vánocům. Poté zasedání ukončil ve 21:00 

hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………… ……………………………………… 

 Miroslav Vild Ing. Lukáš Fišer 

 místostarosta starosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Mgr. Dagmar Kořánová:  …………………………………… 

 

 

p. Stanislav Kurdík:  …………………………………… 

 

 

Zápis byl zpracován dne 19.12.2014. 

 

Zapsala: Michaela Zajíčková 


