
ZÁPIS  Z VEŘEJNÉHO   ZASEDÁNÍ   
ZASTUPITELSTVA   OBCE   HOLOUBKOV 

KONANÉHO   DNE  16.12.2002 
Přítomni: p. Černý, p. Vondrášek, p. Vild, p. Dezort, pí. Černá, pí. Behenská, p. Rejzek,  
                pí. Mgr. Kořánová, p. MUDr, Jirava, p. Karas, p. Hrůza 
 
       Zahájení provedla starostka pí. Černá a řízením pověřila p. Vilda  
 
 
       Jednání se řídilo následujícím programem: 
 

1. Kontrola usnesení 
2. Schválení změny  rozpočtu roku 2002  
3. Schválení zástavní smlouvy budovy DPS  
4. Schválení jednacího řádu  
5. Informace z jednání zastupitelstva   
6. Diskuse 
7. Usnesení a závěr  

 
 
Z navrženého programu byl oproti původní pozvánce vypuštěn bod  -  odprodej obecního 
majetku. 
  
PRO / PROTI / ZDRŽ 
11   /       -       /    - 
 
Volba pracovních komisí 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni bez připomínek p. Behenská a p. Vild  
 
PRO / PROTI / ZDRŽ 
9      /     -      /      2 
 
Do návrhové komise byli zvoleni bez připomínek pí. Mgr. Kořánová, Hrůza a p. Rejzek. 
  
PRO  /  PROTI  /   ZDRŽ  / 
8       /     -         /       3 
 
 
1. Kontrola usnesení 
Všechny body z minulého veřejného zasedání ze dne 25.11.2002  byly splněny.   
 
2. Schválení změny  rozpočtu pro rok 2002 – III. změna 
Zprávu o změněn podala předsedkyně finančního výboru pí. Behenská. Jedná se o navýšení 
položky příjmů i výdajů na základě přidělených dotacích od Ministerstva zemědělství ve výši 
1,554 mil. Kč na investiční akci vodovod a 0,150 mil. Kč na opravu části komunikace a výústi 
propustku u splavu, které bylo zničeno povodní v srpnu 2002. Neinvestiční dotaci ve výši 
150.tis Kč obdržela obec z Programu obnovy venkova. Úprava rozpočtu je  nedílnou součástí 
zápisu.  
 



PRO /  PROTI / ZDRŽ / 
 11          -              - 
 
3. Schválení zástavní smlouvy budovy DPS 
S celým zněním zástavní smlouvy  seznámila přítomné pí. Mgr. Kořánová. Jedná se o objekt 
čp. 86 na stavební parcele č. 121/1 ve vlastnictví obce Holoubkov. S ohledem na skutečnost, 
že byla obci poskytnuta systémová dotace ze státního rozpočtu ve výši 9,1 mil. Kč se stát jistí, 
že uvedený objekt nebude minimálně 20 let využit pro jiné účely, než pro které byla dotace 
poskytnuta a tj. vybudování 13 bytů pro seniory. Zástavní právo se zřizuje na dobu 20 let, 
uvedená smlouva bude zaslána k podpisu MMR ČR Praha a následně bude zavkladována  na 
Katastrálním úřadu Rokycany ve prospěch Ministerstva pro místní rozvoj.  K tomuto se 
zavázala obec již v 12/1999, kdy bylo požádáno o dotaci na přestavbu bývalého zámečku. 
 
4. Schválení jednacího řádu 
S novým zněním jednacího řádu zastupitelstva obce Holoubkov seznámil přítomné v plném 
znění p. Karas. Původně přijatý jednací řád z 24.6.2002 byl v několika kapitolách doplněn a 
pozměněn. Jednací řád bude pro občany zveřejněn ve vývěsní skříňce i na úřední desce 
obecního úřadu. 
 
5. Informace z pracovních aktivů zastupitelstva obce 
S uvedenými zprávami seznámila veřejnost starostka pí. Černá. Jednalo se celkem o 
informace  ze  3 pracovních aktivů z celkovým počtem 45 projednaných bodů. Uvedené 
zápisy jsou založeny v evidenci zápisu z veřejných zasedáních.    
 
6. Diskuse 
Paní Smejkalová 

- veřejně prohlásila, že bude jako předsedkyně místního sdružení ODS zveřejňovat na    
      vývěsce sdružení názory pravicově smýšlejících občanů Holoubkova. 

- vznesla dotaz, jakým  způsobem se občané dozvědí, že byl posílen televizní signál. Paní 
Černá sdělila, že výsledek jednání mezi zástupci obce a pověřenými zástupci medií bude 
oznámeno občanům místním rozhlasem. 

- přednesla návrh, jak nakládat s vraky osobních aut hyzdících naši obec. Návrh spočíval 
v odtažení těchto vraků na náklady obce s následným přeúčtováním na majitele. Na toto 
reagovala paní Černá, návrh nelze realizovat, protože by se porušovaly platné zákony 
ČR. 

- požádala obecní úřad, aby všem občanům, kteří přijdou v lednu uhradit poplatek  za psa, 
byl předán letáček s žádostí, aby po svém psu odklízeli „hromádky“.Tato žádost byla 
vzata na vědomí. 

 
Pan Hrůza 
- přednesl nové informace o situaci po zrušení okresních úřadů a přerozdělení jeho funkcí 

na Městský úřad Rokycany. 
 
Pan Dezort 
- doporučil zvýšení finančního příspěvku sociálně slabým spoluobčanům a důchodcům 

žijícím v DPS Mirošov min. o 100% 
- sdělil,že dostává často dotazy na výši odměn zastupitelů obce, dal návrh, aby tyto 

odměny byly zveřejněny,vysvětlil veřejnosti, že tyto odměny jsou stanoveny dle tabulek 
schválených vládou ČR a uvedl příklad výpočtu odměn starosty v podmínkách obce 
Holoubkov. 



 
Pan MUDr.Jírava 
- reagoval na návrh pana Dezorta ohledně navýšení částek fin.příspěvku důchodcům. 

Souhlasí s navrženým navýšením, ale není mu zatím známa výše volných prostředků 
v rozpočtu obce na tyto účely. Dle sdělení paní Černé a pana Vilda, rezervy jsou a 
konečná výše příspěvku je ponechána na rozhodnutí sociální komisi. 

 
Pan Tůma 
- přednesl návrh, aby do DPS docházela alespoň 1x týdně obvodní lékařka.Pan Vild sdělil, 

že vše je již v jednání a požádal jménem zastupitelstva paní Černou, aby pravidelnou 
ordinační dobu  v DPS projednala s obvodní lékařkou paní MUDr. Koubovou.Tento 
návrh byl projednán a schválen již minulým zastupitelstvem. 

- upozornil na nepořádek v obci, jak na veřejných prostranstvích, tak i na soukromých 
pozemcích občanů. Žádal o jejich pokutování, pokud k tomu má obec právně podložené 
možnosti. 

 
Pan Jašek 
- upozornil, že místo finančních prostředků budou naši starší spoluobčané mnohem raději 

za osobní návštěvu a projevení zájmu o jejich osobu a podmínek života v ÚSP Mirošov. 
 
Paní Karasová 
- reagovala na připomínku pana Jaška. Členky sociální komise pravidelně tyto občany 

navštěvují, vozí drobné dárky a debatují s nimi o jejich problémech 
 
Paní Černá 
- sdělila, že  ve spolupráci s  Úřadem práce v Rokycanech hledají vhodnou pracovní sílu 

na pozici sociální pracovnice v DPS 
 
Pan Plundrich 
- dotaz, jak jsou tyto služby organizovány v DPS Mýto.Paní Černá sdělila, že jí toto není  

        známo, ale je možnost se v Mýtě dotázat. 
 
Pan Rejzek 
- k úklidu obce,komise pro ŽP chce během svého působení řešit hlavně černé skládky na    
     území obce, u hřbitova, nepořádek u autobusových zastávek.Chce častěji kontrolovat 
     pracovníky obecního úřadu, kteří mají čistotu obce v pracovní náplni, zda řádně plní své  
     povinnosti. 

 
Pan Hrůza 
- k nepořádku na soukromých pozemcích, přečetl ustanovení vlády, že obec má možnost  

       uložit podnikatelským subjektům pokutu za nepořádek na jejich pozemku 
 
Paní Kunclová 
- upozornila na nepořádek kolem cesty na hřbitov . Pan Rejzek i paní Černá reagovali, už 

o tom na komisy pro ŽP hovořili, úpravy kolem hřbitova jsou v plánu 
 

 
 
 
 



7. Usnesení ze dne 16.12.2002   
 
Návrh na usnesení přednesla pí. Mgr. Kořánová  a je následující: 
 
1. Zastupitelstvo bere na vědomí :  
 

- Informace z pracovních aktivů zastupitelstva obce  
- Diskusní příspěvky jednotlivých občanů i zastupitelů 
 

 
2. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

- III. změnu rozpočtu roku 2002 
- Zástavní smlouvu budovy Domu pečovatelské služby 
- Jednací řád zastupitelstva obce Holoubkov 

 
 
3. Zastupitelstvo obce ukládá starostce: 
 
- prověřit na MMR  ČR Praha možnost a podmínky  dostavby  4 bytů pro sociálně slabší 

občany v půdních prostorách DPS v návaznosti na schválenou zástavní smlouvu. Byty 
byly MMR ČR povoleny, ale jejich dokončení není promítnuto ve výše uvedené zástavní  
smlouvě. 

- projednat s obvodní lékařkou pí. MUDr. Koubovou pravidelné ordinační hodiny 
v objektu domu s pečovatelskou službou – minimálně 1x týdně, což schválilo i minulé 
zastupitelstvo a je toto požadováno i seniory umístěnými v DPS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Zajíčková Michaela  
 
 
Ověřovatelé zápisu: p. Vild : ………………………. 
 
                                 pí. Behenská : ……………………………. 


