
 

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO  

ZASTUPITELSTVA 

KONANÉ DNE  17.12.1997 

Přítomni: p. Ing. Suchý, p. Vild, p. Dvořák, p. Grimm, pí. MUDr. Gutová, p. Vavroň, pí. Vaňáčová 

Omluveni: p. Černý 

Neomluveni: p. Čada 

Navržený program: 1) Kontrola usnesení 

    2) Zpráva o činnosti 

    3) Zpráva o výsledcích hospodaření za III. čtvrtletí roku 1997 

    4) Směna pozemků 

    5) Převod budovy č.p. 86 (ZÁMEČKU) do vlastnictví obce 

    6) Investiční výstavba v obci 

    7) Diskuse 

    8) Usnesení a závěr 

Navrţený program byl schválený bez připomínek. 

      PRO | PROTI | ZDRŢ 

         7    |   |                   

Do návrhové komise byli zvoleni bez připomínek pí. Vaňáčová a p. Dvořák 

      PRO | PROTI | ZDRŢ 

         5    |              |    2  

Ověřovateli zápisu byli zvoleni bez připomínek p. Vild a p. Vavroň 

      PRO | PROTI | ZDRŢ 

         5    |              |    2 

1. Kontrola usnesení. 

Z minulého veřejného zasedání vyplynuly následující úkoly: 
 
1) Zveřejnit vyhlášku o prodeji automobilu GAZ z nepotřebných zásob SDH Holoubkov a prodej zrealizovat - 
vyhláška byla zveřejněna, ale do dnešního dne nebylo sděleno ze strany SDH datum prodeje, smlouva je 
připravena.  
 
2) Připravit návrh plánu investic a stanovit priority pro rok 1998 - OZ jednalo o plánu - viz investiční výstavba v 
obci. 

2. Zpráva o činnosti. 

Obecní zastupitelstvo mělo za poslední 3 měsíce 3 pracovní porady, na které řešilo následující úkoly. 

1) Ţádosti o udělení vyjímky ze stavební uzávěry - pí. Fridrichová, p. Špelina 

- pí. Fridrichová - p. p. č. 164/48 - udělena vyjímka k výstavbě rekreační chaty 

- p. Špelina - p. p. č. 164/61 a 164/62 - udělena vyjímka k výstavbě rekreační chaty 

2) Ţádost o výměnu pozemků - p. Matějovec - OZ souhlasí se směnou pozemků dle dopisu č. j. 546/97 - 

konečné projednání proběhne dnes veřejném zasedání 

3) Ţádosti o odkoupení parcely a staré hasičské zbrojnice - p. Bureš - OZ nesouhlasí s prodejem parcely p. č. 

15/2 a nemovitosti na st. p. č. 111 

4) Předběţný návrh JŘ ČD 1997/8 - OZ pověřilo starostu k dalšímu jednání s referátem dopravy OkÚ 



 

 

Rokycany a ČD s tím, aby zrušení víkendových spojů bylo v co nejmenším rozsahu. 

5) Obytné zóny - nové a staré sídliště a Korej - OZ souhlasí s vybudováním dopravního značení obytných zón. 

Značení bude instalováno dle klimatických podmínek. 

6) Zámeček - OZ souhlasilo s bezúplatným převodem na obec a pověřilo starostu k dalšímu jednání o 

převodu.  

7) Ţádosti o odkoupení parcely - p. Matys - OZ nesouhlasí s prodejem parcely č. p. 109/2. 

8) TJ Kovosvit - ţádost o dotaci - OZ schvaluje dar ve výši 5.000,- Kč, který bude pouţit pro práci s mládeţí. 

9) Ţádost o prodlouţení nájmu pozemku - p. Bureš -  OZ souhlasí s pronájmem na dobu neurčitou s 

výpovědní lhůtou 1 měsíc. Nájemné pro rok 1998 je stanoveno na 1.500,- Kč. 

10) Pozemky u zámečku - OZ konstatovalo, ţe pozemky byly vyklizeny. 

11) Plán investic 1998 - školní kuchyně - oprava odsávání, podlahy, proti plísňoví opatření 

   - opravy komunikací na Koreji a v sídlišti komunikace 

   - vodovod z Med. Újezdu - pokračování v projektu 

   - oprava kanalizace od hotelu ve směru na Mýto 

12) Návrh sociální a zdravotní komise na poskytnutí darů - OZ odsouhlasilo návrh přednesený předsedkyní 

zdravotní a sociální komise pí. MUDr. Gutovou na poskytnutí darů (finančních a věcných) důchodcům, 

důchodcům v DD Mirošov, sociálně slabším občanům, ZŠ a MŠ Holoubkov. Seznam je uloţen v účetní 

agendě obce. 

13) Ţádost firmy FELEKT o povolení přestavby garáţí - OZ navrhlo pozvat p. Miloše Černého k osobnímu 

projednání.  

3. Zpráva o výsledcích hospodaření za III. čtvrtletí roku 1997 

-zaloţena ve finanční komisi - přednesl p. Grímm 

- zpráva odsouhlasena 

      PRO | PROTI | ZDRŢ 

         7   |               |       

4. Směna pozemků 

 
Obecní zastupitelstvo po předchozím projednávání ţádosti manţelů Hany a Josef Matějovcových o směnu 
pozemku navrhlo dle § 14 odst. 1b zákona č. 367/1990 Sb. ve pozdějších předpisů provést směnu pozemků p. 
p. č. 660/2 v k. ú. Holoubkov jeţ je ve vlastnictví obce Holoubkov za p. p. č. 110/28 v k. ú. Holoubkov jeţ je  ve 
vlastnictví manţelů Hany a Josef Matějovcových dle geometrického plánu 355-111/97, který je součástí tohoto 
zápisu. 

    PRO | PROTI | ZDRŢ 

       7    |            |       

5. Převod budovy č. p. 86 (ZÁMEČKU) do vlastnictví obce 

 
Obecní zastupitelstvo po předchozím projednávání a prohlídce samotné budovy a s ohledem na její stav 
navrhlo: 
- bezúplatný převod objektu č. p. 86 v k. ú. Holoubkov a zplnocňuje starostu obce ke všem úkonům nutných k 
realizaci tohoto převodu na obec dle § 14 odst. 1b zákona č. 367/1990 Sb. ve pozdějších předpisů . 
- dle § 14 odst. 2 zákona č. 367/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů účel vyuţití objektu č. p. 86 v k. ú. 
Holoubkov a to tak, ţe tento objekt bude zajišťovat kulturní rozvoj obce, t. j. obecní knihovna, výstavní síň, 
zasedací síň, archiv obce a sídlo obecního úřadu. 

    PRO | PROTI | ZDRŢ 

       7    |            |       

6. Informace o investiční výstavbě 

V současné době je dokončena výstavba autobusové zastávky, kotelny v druţině a na sídlišti, provedena 

výměna střechy na škole, instalováno měření a regulace topení ve školce, výstavba plynovodu a vodovodu na 



 

 

Koreji, oprava komunikace v Nádraţní ulici, oprava okapů a dešťové kanalizace ve školce a výměna radiátorů 

ve školní druţině. 

Pro příští rok do plánu investic je zatím navrţeno: 

- školní kuchyně - oprava odsávání, podlahy, proti plísňoví opatření 

- opravy komunikací na Koreji a  oprava silnic a chodníků dalších částech obce  

- vodovod z Med. Újezdu - pokračování v projektu a zahájení prací nutných pro výstavbu vodovodu z 

Medového Újezdu 

- oprava kanalizace od hotelu ve směru na Mýto 

OZ souhlasilo s předloţeným plánem investic. 

    PRO | PROTI | ZDRŢ 

       7     |            |       

7. Diskuse 

1) p. Lehner - vystoupil opětovně jménem nájemníků ze „starého“ sídliště s poţadavkem na zabezpečení 

příjmu televizního signálu ČT2 - bylo mu děleno, ţe od minulého zasedání OZ neposkytlo 

SBD Rokycany ţádné informace o jednáních mezi IZULOU a  TV D.I.S. Rokycany.  

  - poţádal o opravu kanálu u čp. 182 - bude provedeno v závislosti na počasí 

  - poţádal o opravu chodníků ve starém sídlišti a u školky - opravy budou provedeny v rámci 

  plánu investic 

p. Jašek, Ing. Matějovič, Smejkal - jaké budou náklady na vodovod z Medového Újezdu - cca. 20 mil. Kč 

  - jak probíhá jednání o ČOV - Kovosvit dal předběţný souhlas k napojení obce na jeho ČOV, 

  předběţné náklady na odkanalizování obce činí cca 20.mil. Kč. 

8. Usnesení 

Návrh na usnesení přednesla pí. Vaňáčová: 

1) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti za období říjen 1997 - prosinec 1997. 
2) Obecní zastupitelstvo schvaluje 

- a bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření za III. čtvrtletí roku 1997 a schvaluje ji. 
- plán investic na rok 1998 
- směnu pozemků p. p. č. 660/2 v k. ú. Holoubkov jeţ je ve vlastnictví obce Holoubkov a p. p. č. 110/28 v k. ú. 
Holoubkov jeţ je ve vlastnictví manţelů Hany a Josef Matějovcových dle geometrického plánu 355-111/97, 
který je součástí tohoto usnesení. 
- bezúplatný převod objektu č. p. 86 v k. ú. Holoubkov a zplnocňuje starostu obce ke všem úkonům nutných k 
realizaci tohoto převodu na obec. 
- dle § 14 odst. 2 zákona č. 367/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů účel vyuţití objektu č. p. 86 v k. ú. 
Holoubkov a to tak, ţe tento objekt bude zajišťovat kulturní rozvoj obce, t. j. obecní knihovna, výstavní síň, 
zasedací síň, archiv obce a sídlo obecního úřadu. 

9. Závěr 

Starosta obce ukončil veřejné zasedání a poděkoval spoluobčanům za spolupráci v r. 1997. 

 

 

17.12.1997 Zapsal: Ing. Petr SUCHÝ   Ověřovatelé zápisu: p. Vild 

           p. Vavroň 

 

 

Příští pracovní porada se koná 19.1.1998 v 18
00

 

hod. 


