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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HOLOUBKOV 
KONANÉHO DNE 22.9.2014 

 

 

Přítomni:   Ing. Fišer, p. Vild, p. Vildová, p. Kurdík, p. Vondrášek, p. Bezstarosti, Mgr. Kořánová, 

                    MUDr. Gutová, Mgr. Křejdlová, Ing. Tůma 

Omluveni: Bc. Hašek 

 

 

1) Zahájení, schválení programu jednání 

Zasedání zahájil starosta Ing. Fišer v 18:10 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 dnes přítomno 10 z 11 členů 

zastupitelstva, omluven je Bc. Hašek, 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 

4. Náměty a podněty občanů 

5. Informace o činnosti PO ZŠ a MŠ Holoubkov, zajištění školního roku 2014/2015 

6. Investiční akce a dotace 

7. Hospodaření obce za 1. pololetí 2014 

8. Informace o činnosti výborů zastupitelstva za rok 2014 

9. Schválení odměn členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, za rok 2014 

10. Různé 

11. Zhodnocení volebního období 2010 – 2014 

12. Interpelace členů zastupitelstva 

13. Usnesení a závěr 

 

Připomínky k programu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 24/09/2014 – 1.1:  ZO schvaluje program jednání. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

2) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

Do návrhové komise byli navrženi: p. Vildová, p. Kurdík a Ing. Tůma. 

 

Usnesení č. 24/09/2014 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Vildová, p. Kurdík a 

Ing. Tůma. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 3 

 

Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Bezstarosti a Mgr. Křejdlová. 
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Usnesení č. 24/09/2014 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu p. Bezstarosti a Mgr. Křejdlovou. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 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 

ZO týkající se smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s., která za 

téměř než rok a půl nedodala k uzavření smlouvy potřebné doklady. 

 

Usnesení č. 24/09/2014 – 3.1: ZO revokuje své usnesení č. 17/04/2013 – 7.14 ze dne 29.4.2013. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Dále navrhl revokovat usnesení ZO týkající se poskytnutí příspěvku na provoz čekárny na 

vlakovém nádraží. Žadatelé o tento příspěvek za téměř rok a půl nedodali obci žádné doklady 

k proplacení. 

 

Usnesení č. 24/09/2014 – 3.2: ZO revokuje své usnesení č. 17/04/2013 – 8.2 ze dne 29.4.2013. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

  

Celá kontrola usnesení bude zveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách obce a je 

přílohou tohoto zápisu. Vzhledem k nepřítomnosti předsedy kontrolního výboru Bc. Haška nebylo 

stanovisko výboru prezentováno. 

Žádné připomínky ke kontrole usnesení nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 24/09/2014 – 3.3: ZO bere na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení ZO. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

4) Náměty a podněty občanů 

Z řad občanů nebylo žádných dotazů ani připomínek. 

 

 

5) Informace o činnosti PO ZŠ a MŠ Holoubkov, zajištění školního roku 2014/2015 

Ing. Fišer přivítal ředitelku PO Mgr. Vodičkovou a požádal ji o úvodní slovo k tomuto bodu. 

Mgr. Vodičková zrekapitulovala dění v PO v uplynulém školním roce 2013/2014. Všechny složky 

PO spolu velice dobře spolupracovaly, školní družina se přestěhovala do budovy ZŠ, do 5. třídy 

byla pořízena nová dotyková tabule, v přízemí školy byly instalovány šatní skříňky pro prvňáčky, 

ve spodních třídách byla vyměněna podlahová krytina, nově byl pořízen nábytek do sborovny a 

ředitelny, dále bylo opraveno a zvýšeno zábradlí na chodbě, pořízeny nové vstupní dveře, byla 

opravena kanalizace a zasypán septik na hřišti ZŠ. V MŠ byla vyměněna podlahová krytina v dolní 

šatně, díky grantům byly do 2 tříd zakoupeny pomůcky pro logopedii a 2 dotykové obrazovky. 

Nadále běží projekt Ovoce do škol, Mléko pro evropské školy a Rodiče vítáni. Úspěšně byl 

dokončen projekt z EU na zlepšení vzdělávání v ZŠ. K zápisu do ZŠ přišlo 17 dětí, 3 požádaly 

o odklad školní docházky a 1 dítě přibylo ještě o školních prázdninách. Škola má nyní 62 žáků a 

byla obnovena výuka v 5 samostatných třídách. K zápisu do MŠ přišlo 34 dětí, přijato bylo 21. 

Přijaty byly všechny děti s trvalým pobytem v Holoubkově starší 3 let. Do MŠ nyní dochází 60 dětí 

a její kapacita je zcela naplněna. Školní jídelna nově od září začala připravovat svačiny pro děti do 
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školy a vzhledem ke zvyšujícímu se počtu obědů byla personálně posílena. Do školní družiny 

dochází 46 dětí, proto bylo otevřeno druhé oddělení. Na podzim budou nové volby do školské rady. 

Nově byla získána dotace na zvyšování počítačové gramotnosti ve výši 350 tis. Kč. Stejně jako 

v loňském roce plánuje PO samostatně i ve spolupráci s kulturním výborem spoustu akcí pro 

veřejnost. Na závěr poděkovala celému zastupitelstvu za vstřícnost a podporu PO. 

Diskuze: 

Ing. Fišer – považuje za velký úspěch, že se opakovaně daří umísťovat všechny holoubkovské děti 

do MŠ, protože v mnohých jiných obcích s tím mají značné problémy. Stejně tak považuje za 

mimořádný úspěch, že se podařilo obnovit výuku v ZŠ v pěti samostatných třídách. Poděkoval paní 

ředitelce za její aktivitu při shánění dotací, které zkvalitňují především vybavení pro výuku. 

Mgr. Vodička – ve spolupráci s rodiči dnešních druháků byl pořízen a osazen billboard na plot 

p. Valentové, který upozorňuje řidiče na přítomnost dětí u vozovky. Jedná se alespoň o malý 

příspěvek k dlouholetému neúspěšnému boji s institucemi o vybudování přechodu pro chodce před 

ZŠ a zvýšení bezpečnosti dětí u školy. 

p. Bezstarosti – mrzí ho, že i přes velkou snahu obce se v této otázce za celá léta nepodařilo ničeho 

dosáhnout, ačkoliv u jiných škol jsou realizovaná různá opatření na bezpečný pohyb dětí. Děkuje 

rodičům a škole za tento počin. 

Mgr. Kořánová – ze zprávy paní ředitelky a informací pana starosty je vidět, že obec již třetím 

rokem škole přeje. 62 dětí v ZŠ by odpovídalo výuce ve 4 třídách, nicméně díky podpoře obce na 

dofinancování tzv. výjimky se mohlo začít učit v 5 třídách. Zároveň postrádá informace o odchodu 

pana učitele Ereta, který byl propuštěn, a místo něho byly přijaly dvě nové paní učitelky. 

Mgr. Vodičková – pan učitel Eret nebyl propuštěn, ale sám podal výpověď. Místo něho byla přijata 

jedna paní učitelka, druhá paní učitelka byla přijata v důsledku návratu k výuce v 5 samostatných 

třídách. 

Mgr. Kořánová – má jiné informace, pan učitel Eret je v současné době bez práce. Dále uvedla, že 

v páté třídě s 8 žáky vyučuje 1 pedagog a 1 asistent pedagoga, což je dle jejího názoru přepych. 

Asistenti pedagoga jsou v současné době módní záležitostí, ale je nutné vědět, že ubírají ostatním 

učitelům na mzdách. 

Mgr. Vodičková – asistenti pedagoga nejsou přijímáni na základě samovolného rozhodnutí školy, 

ale jsou doporučováni pedagogicko-psychologickou poradnou pro konkrétní žáky. Část jejich mzdy 

hradí Krajský úřad, část musí uhradit škola ze svého rozpočtu. V přepočtu snížení mzdy ostatních 

pedagogů činí cca. 231,- Kč měsíčně. Škola je tady především pro děti a dělá vše proto, aby zajistila 

kvalitní vzdělání všem žákům, tedy i těm se speciálními vzdělávacími potřebami. 

p. Zajíčková – je matkou dítěte, které ve škole potřebuje asistenta pedagoga. Nesouhlasí s názorem 

Mgr. Kořánové, pro dané dítě se speciálními vzdělávacími potřebami je asistent nenahraditelný. 

Dává dítěti pocit bezpečí a hlavně se mu může opravdu individuálně věnovat, samostatně s ním 

pracuje a tím nenarušuje výuku ostatních dětí ve třídě. 

Ing. Tůma – na danou záležitost se dívá z pohledu ekonoma. Vzhledem k tomu, že mzdové 

prostředky na asistenty jsou z více než 90 % hrazeny krajským úřadem, nevidí v tom žádný 

problém, a tato debata mu připadá zbytečná. 

p. Kurdík – Mgr. Kořánová proti škole neustále bojuje, nesouhlasila s návratem k výuce v pěti 

třídách, nyní jí vadí asistenti pedagoga. Za kulturní výbor může říct, že je nyní se školou daleko 

lepší spolupráce, než tomu bylo v minulosti. 

Mgr. Kořánová – je pravda, že nesouhlasila se schválením výjimky na pětitřídní školu, protože 62 

žáků je počet pro čtyřtřídní školu bez nutnosti doplácení výjimky. Školu vždycky podporovala a 

podporuje, hlasovala i pro všechny investice, které se v posledních 3 letech, kdy je ve funkci nová 

paní ředitelka, do školy investovaly. Když byla ředitelkou ona, nebyly peníze skoro na nic. 

Ing. Fišer – některé výroky Mgr. Kořánové jsou opravdu neuvěřitelné. Říct, že se do školy investuje 

pouze v posledních 3 letech a předtím nikoliv, se v žádném případě nezakládá na pravdě. Když byl 

v minulém volebním období místostarostou, vyměnila se všechna okna v ZŠ a ŠD, zrekonstruovaly 

se některé třídy v MŠ, vybudovala se dětská hřiště u ZŠ i MŠ atd. Dále nechápe, proč 

Mgr. Kořánová kritizuje doplácení na výjimku pro pětitřídní školu při 62 žácích, když ve školním 

roce 2005/2006 a 2006/2007, kdy byla ona ředitelkou, chodilo do školy také 60 – 62 žáků a rovněž 

se doplácelo na pětitřídní školu. Tehdy jí to zřejmě nevadilo, nyní to najednou vadí. V otázce 
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asistentů pedagoga podporuje pohled současného vedení školy, kdy na prvním místě jsou zájmy dětí 

a jejich rodičů. Každý rodič má právo umístit svoje dítě do nejbližší školy v místě svého bydliště a 

je dobře, že k tomu škola vytváří vhodné podmínky. Toto právo mají všichni rodiče, i ti, kteří mají 

bohužel tu smůlu, že se jim narodilo dítě se speciálními pedagogickými potřebami, které asistenta 

pedagoga potřebuje. A jestli kvůli tomu mají ostatní pedagogové o dvě stovky nižší výplatu, 

absolutně nehraje roli. Výuka v malotřídní škole má zase jiné výhody, třeba nižší počet dětí ve třídě. 

Považuje to za virtuální problém, neslyšel od žádného učitele, že by si na to stěžoval. 

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

 

Usnesení č. 24/09/2014 – 5.1: ZO bere na vědomí informace ředitelky PO o činnosti ZŠ a MŠ 

Holoubkov a o zajištění nového školního roku. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Další částí tohoto bodu je schválení smlouvy na „výjimku“ z počtu žáků na období září – prosinec 

2014. Dle krajského normativu je stanovený počet žáků pětitřídní školy 75, v holoubkovské ZŠ jich 

je 62, rozdíl tedy činí 13 žáků. Nadnormativní výdaje, které bude muset obec dofinancovat, tak činí 

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

 

Usnesení č. 24/09/2014 – 5.2: ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na 

dofinancování nadnormativních výdajů základní školy, tzv. „výjimka z počtu žáků“, na období září 

– prosinec 2014 ve výši 120.642,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

6) Investiční akce a dotace 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer, v rámci tohoto bodu byly projednány 3 záležitosti. 

 

Zkrácení mezibytových topných kanálů v novém sídlišti 

Na základě návrhu provozovatele tepelného hospodářství firmy POLYTEZA byla zpracována 

projektová dokumentace na zkrácení původních topných kanálů v novém sídlišti o cca. 65 m, na 

které byly dříve připojeny bytovky č.p. 289 a 290. Nové topné kanály budou mít zároveň lepší 

izolaci, takže se sníží tepelné ztráty. Ve výběrovém řízení předložila nejvýhodnější nabídku firma 

Pavel Kavan, Rokycany s cenou ve výši 799.541,- Kč bez DPH. Akce už je připravená a bude 

dokončená do poloviny října. Bohužel se však neobejde bez krátkodobé odstávky tepla a teplé vody 

v řádu 3 – 5 dnů při přepojování. 

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

 

Usnesení č. 24/09/2014 – 6.1: ZO schvaluje uzavření SOD s firmou Pavel Kavan, Rokycany na 

zkrácení mezibytových topných kanálů v novém sídlišti v ceně 799.541,- Kč bez DPH. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

  

Rekonstrukce veřejného osvětlení v 7 lokalitách 

Jedná se o lokality, kde VO vůbec není, nebo je ve velmi špatném stavu. V rámci výběrového řízení 

bylo osloveno 11 firem, nejvýhodnější nabídku podala firma Václav Vilt – Elektro, Rokycany 

s cenou ve výši 1.313.868,- Kč vč. DPH. 

Diskuze: 

p. Kočárek – upozornil, že je nutné ohlídat montážní firmu, aby do svítidel, která se budou dávat na 

sloupy se vzdušným vedením, namontovali pojistku. V minulosti se setkal s tím, že ve svítidlech 

pojistka nebyla a při zkratu je potom velmi těžké najít konkrétní vadné svítidlo. Svítidla, která se 

montují na vlastní železné sloupy, mít pojistku nemusí, protože je obsažena přímo v patici sloupu. 

Ing. Fišer – poděkoval za upozornění, bude při montáži ohlídáno. 
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Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.  

 

Usnesení č. 24/09/2014 – 6.2: ZO schvaluje uzavření SOD s firmou Václav Vilt – Elektro, 

Rokycany na rekonstrukci VO na 7 místech v obci v ceně 1.313.868,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Projektová dokumentace na rekonstrukci průtahu obcí kolem silnice II/605 

Společně se SÚS Plzeňského kraje bylo vypsáno výběrové řízení na výběr projektanta. Přihlásilo se 

celkem 12 uchazečů, nejlevnější uchazeč byl vyloučen z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny, 

za kterou by tuto zakázku nebylo možno realizovat, a z důvodu nedoložení požadovaných referencí. 

Vítězem byl proto vyhlášen druhý v pořadí, firma Zítek – IP projekt s.r.o., Plzeň s cenou ve výši 

605 tis. Kč bez DPH. Z této ceny uhradí 70 % SÚS a 30 % obec. Zpracování PD již bylo zahájeno, 

ze strany obce byly projektantovi předány veškeré potřebné podklady o veřejném osvětlení, 

vodovodu a připravovaných investicích, které se této akce dotýkají. Ing. Fišer zároveň zakreslil 

veškeré vzduchem vedené telefonní a elektrické rozvody kolem hlavní silnice a oslovil firmy ČEZ a 

O2 s tím, jestli by souběžně s touto investicí uložily svá vedení do země. Největším problémem je 

nyní kanalizace, která se jednak musí řádně zmapovat a jednak je nutné rozhodnout o definitivním 

řešení na odkanalizování Chejlav tak, aby se za několik let nemusely nové chodníky rozkopávat 

kvůli nutnosti uložit do nich nové trubky o větším průměru. Za tím účelem bylo zadáno zpracování 

studie na odkanalizování Chejlav, v rámci něhož proběhne řádné zmapování stávající kanalizace 

v této části obce, výpočty objemu intravilánových a extravilánových vod a fyzické měření průtoků 

v kanalizaci. Na základě toho projektant navrhne trasu a profily nové kanalizace. 

Diskuze: 

p. Vild – je nutné ohlídat, aby studie na odkanalizování Chejlav byla udělána opravdu pořádně, aby 

navržená varianta vyřešila všechny problémy v této části obce včetně zaplavování některých 

nemovitostí a aby byla realizovatelná. Na obci už jsou totiž dvě takové studie, které stály nemálo 

peněz, a nic se podle nich neudělalo. 

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

 

Usnesení č. 24/09/2014 – 6.3: ZO schvaluje uzavření SOD s firmou Zítek – IP projekt s.r.o., Plzeň 

za zpracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro 

provedení stavby na akci „PD – II/605 Holoubkov průtah“ s podílem nákladů obce ve výši 219.615,- 

Kč vč. DPH. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

7) Hospodaření obce za 1. pololetí 2014 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Obec za první pololetí letošního roku hospodařila s příjmy ve výši 

14.088 tis. Kč a výdaji 11.669 tis. Kč, takže přebytek činil 2.419 tis. Kč a byl způsoben především 

jednorázovými kapitálovými příjmy z prodeje obecních bytů. Na svých účtech měla obec hotovost 

ve výši více než 36 mil. Kč. Rozpis jednotlivých položek dostali zastupitelé písemně. Požádal 

předsedu finančního výboru Ing. Tůmu o stanovisko výboru. 

Ing. Tůma – finanční výbor hospodaření obce za období 1-6/2014 projednal a nemá k němu 

připomínky. Daňové příjmy se plní dle předpokladu, ve výdajích se zatím nepromítly letos 

naplánované investiční akce. Finanční výbor kontroloval čerpání položky Místní správa, která byla 

překročena, a nezjistil žádné závady. 

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

 

Usnesení č.  24/09/2014 – 7.1: ZO bere na vědomí hospodaření obce za 1. pololetí 2014. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 
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8) Informace o činnosti výborů zastupitelstva za rok 2014 

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

na veřejném zasedání ZO o činnosti výborů. Vzhledem k tomu, že toto jednání je poslední před 

komunálními volbami, budou zprávy podány dnes. Požádal předsedy jednotlivých výborů, aby 

přednesli stručnou zprávu o činnosti svých výborů. Vzhledem k nepřítomnosti Bc. Haška nebude 

zpráva o činnosti kontrolního výboru prezentována. 

 

Ing. Tůma – finanční výbor se v roce 2014 sešel 3x, provedl několikrát kontrolu obecní pokladny a 

výběr místních poplatků, projednával hospodaření PO ZŠ a MŠ, hospodaření obce za 1. čtvrtletí 

2014, závěrečný účet obce za rok 2013, dále se zúčastnil kontroly hospodaření ve společnostech 

INZULA a TEBYT-BTZ, které spravují obecní majetek. 

 

MUDr. Gutová – sociálně-zdravotní a bytový výbor se v roce 2014 sešel 6x, kdy na svých 

zasedáních projednával a obodoval žádosti o obecní byty a byty v DPS a sestavil nové pořadníky, 

schvaloval přidělování volných obecních bytů, dále naplánoval vítání občánků, průběžně zajišťoval 

gratulace našim seniorům, provedl návštěvy našich spoluobčanů v DD Mirošov, v nemocnici 

v Rokycanech a v Psychiatrické léčebně v Dobřanech a organizoval návštěvy u sociálně 

problematických občanů. 

 

p. Kurdík – kulturní výbor se v roce 2014 sešel 8x za účelem příprav jednotlivých kulturních akcí 

jako byl Masopust, Den plný her, Slet a pálení čarodějnic, Den dětí, Holoubkovské letní slavnosti 

s obnovenou Benátskou nocí, koncert v zahradě DPS, Holoubecká buchta a další. Do konce roku 

připravuje výbor ještě divadlo pro děti, drakyádu a setkání u vánočního stromu, na které všechny 

občany srdečně zve. Poděkoval všem, kteří se v tomto roce podíleli na přípravě kulturních akcí a 

také členům SDH, kteří se velmi aktivně zapojili. 

 

p. Bezstarosti – stavební výbor pracoval v roce 2014 ve stejném složení jako v loňském roce. Sešel 

se 3x a projednával investiční akce obce, kterých bylo letos opět hodně. Poděkoval členům výboru 

za jejich práci a zastupitelům za spolupráci ve dvou volebních obdobích, kdy byl členem 

zastupitelstva. V těchto volbách již nekandiduje, ale přál by si, aby nové zastupitelstvo pokračovalo 

v nastaveném trendu. Poděkoval také starostovi za rozumnou komunikaci v zastupitelstvu, kvalitní 

přípravu podkladových materiálů a za velký kus práce, kterou pro obec udělal. 

 

Ing. Fišer – poděkoval všem předsedům i členům výborů za jejich práci v letošním roce. Všechny 

4 výbory řádně fungovaly a plnily svoje povinnosti. 

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

 

Usnesení č. 24/09/2014 – 8.1: ZO bere na vědomí informace předsedů o činnosti výborů 

zastupitelstva za rok 2014. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

9) Schválení odměn členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, za rok 2014 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Odměny členům výborů budou řešeny formou uzavření dohod 

o provedení práce, limit na jednoho člena výboru, který není členem ZO, bude 1.000,- Kč s tím, že 

přerozdělení v rámci jednotlivých výborů navrhuje ponechat v kompetenci předsedů výborů podle 

toho, jak jednotliví členové v průběhu roku pracovali. 

Připomínky k tomuto návrhu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Usnesení č. 24/09/2014 – 9.1: ZO schvaluje odměnu členům výborů, kteří nejsou členy 

zastupitelstva, za rok 2014 ve výši 1.000,- Kč na jednoho člena s tím, že rozdělení odměny mezi 

jednotlivé členy v rámci výboru ponechává v kompetenci předsedů výborů. Odměna bude vyplacena 

formou dohody o provedení práce. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Ing. Fišer dále navrhl vyplatit mimořádnou odměnu dvěma členům zastupitelstva, kteří v průběhu 

roku odvedli největší kus práce a zajišťováním činností pro obec strávili nemálo svého volného času 

nad rámec svých běžných povinností: 

- pro p. Bezstarosti navrhuje odměnu 10.000,- Kč za aktivní účast prakticky u všech investičních 

akcí, které obec v průběhu roku prováděla, 

- pro p. Kurdíka navrhuje odměnu 10.000,- Kč za časově náročnou práci při zajišťování všech 

obecních kulturních akcí v letošním roce, kterých opět nebylo málo. 

Připomínky k tomuto návrhu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 24/09/2014 – 9.2: ZO schvaluje mimořádnou odměnu za rok 2014 za větší rozsah práce 

odvedené pro obec pro člena zastupitelstva p. Václava Bezstarosti ve výši 10.000,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 1 

 

Usnesení č. 24/09/2014 – 9.3: ZO schvaluje mimořádnou odměnu za rok 2014 za větší rozsah práce 

odvedené pro obec pro člena zastupitelstva p. Stanislava Kurdíka ve výši 10.000,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 1 

 

 

10) Různé 

V souvislosti se spuštěním základních registrů státu vznikla obcím nová povinnost dodávat do 

těchto registrů potřebná data. Vzhledem k tomu, že sousední obec Medový Újezd nemá k této 

činnosti potřebné vybavení, uzavřela v roce 2011 s naší obcí veřejnoprávní smlouvu, kterou byla 

tato povinnost přenesena na naší obec s tím, že obec Medový Újezd hradí vynaložené náklady 

související s touto činností. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do konce letošního roku a obec 

Medový Újezd požádala o její prodloužení o další 4 roky. 

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

 

Usnesení č. 24/09/2014 – 10.1: ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a 

nemovitostí (RÚIAN) ze dne 1.11.2011 uzavřené s obcí Medový Újezd, kterým se platnost této 

smlouvy prodlužuje do 31.12.2018. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

  

11) Zhodnocení volebního období 2010 – 2014 

Ing. Fišer přednesl rozsáhlou zprávu, ve které zrekapituloval veškeré činnosti a investice 

realizované v uplynulé volební období, co vše se podařilo zajistit a co zlepšit, jak přímo na obecním 

úřadě, tak v celé obci. Zpráva je přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněna v obecním Zpravodaji. 

Poděkoval za spolupráci jmenovitě místostarostovi panu Vildovi i místostarostce Mgr. Křejdlové  a 

také ostatním členům zastupitelstva. Zastupitelstvo jako celek pracovalo velice dobře, všechna 

rozhodnutí odpovědně zvažovalo a za svoji činnost se určitě nemusí stydět. Předložil také docházku 

jednotlivých členů na jednání zastupitelstva, přičemž 6 jeho členů (p. Bezstarosti, Ing. Fišer, 

p. Kurdík, Ing. Tůma, p. Vild, p. Vildová) mělo 100% účast a nechybělo ani na jednom veřejném 

zasedání za celé volební období. I účast ostatních zastupitelů s jedinou výjimkou byla velice dobrá. 
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Na závěr poděkoval také zaměstnancům obecního úřadu za spolupráci v průběhu celých 

4 uplynulých let. Zastupitelům, kteří kandidují v nadcházejících volbách, popřál mnoho úspěchů a 

vyjádřil přání, aby nové zastupitelstvo pokračovalo v nastaveném trendu a navázalo na to dobré, co 

se v tomto volebním období v obci podařilo. 

Diskuze: 

MUDr. Gutová – poděkovala Ing. Fišerovi za výbornou práci, kterou v tomto volebním období 

odvedl. V minulosti byla členkou zastupitelstva 12 let a může říct, že toto volební období bylo 

podle ní nejlepší. 

p. Vild – v zastupitelstvu pracuje nepřetržitě již 20 let, takže také může srovnávat. Za nejdůležitější 

považuje hledání konsensu a sjednocování názorů jednotlivých zastupitelů. Myslí si, že se to 

v tomto volebním období vcelku dařilo, i když s některými rozhodnutími nesouhlasil. Celkově se 

však činnost obce zlepšila a doufá, že tomu tak bude i v příštím volebním období. Za svoji práci se 

toto zastupitelstvo opravdu stydět nemusí. 

 

Ing. Fišer dále informoval přítomné o způsobu ukončení tohoto volebního období, přípravě 

komunálních voleb a průběhu tzv. volebního mezidobí do svolání ustavujícího zasedání nového 

zastupitelstva. Zastupitelé vzali předložené informace na vědomí. 

 

Usnesení č. 24/09/2014 – 11.1: ZO bere na vědomí zprávu o zhodnocení volebního mezidobí 2010 – 

2014 včetně informací o průběhu tzv. volebního mezidobí. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

12) Interpelace členů zastupitelstva 

p. Bezstarosti – upozornil na stav lávky přes železniční trať. Některá prkna jsou shnilá a hrozí 

nebezpečí úrazu chodců. 

Ing. Fišer – vyšleme tam obecní pracovníky, aby provedli nejnutnější opravy. 

 

 

13) Unesení a závěr 

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

usnesení. Ing. Tůma potvrdil, že o všech bodech bylo hlasováno a všechna hlasování proběhla 

řádně. 

Na závěr Ing. Fišer poděkoval všem za účast, zastupitele pozval na krátké rozloučení do Hotelu 

Bělohlávek a jednání ukončil ve 21:30 hod. 

 

 

 

 

 

 ……………………………………… ……………………………………… 

 Miroslav Vild Ing. Lukáš Fišer 

 místostarosta starosta 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

p. Václav Bezstarosti:  …………………………………… 

 

 

Mgr. Hana Křejdlová:  …………………………………… 

 

Zápis byl zpracován dne 30.9.2014. 

Zapsala: Michaela Zajíčková 


