
 

 

 

 ZÁPIS   Z  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA  OBCE 
    
                                           KONANÉM   DNE  23.září 2002           

__________________________________________________________________ 

Přítomni : p.Vondrášek, pí.Černá, p.Sokol, p.Ing.Suchý, p.Černý M., p.Fiala, p.Vild, pí. Kaprasová,  

               pí. MUDr. Gutová, p. Černý V. 

 

Omluven  :p.Ing. Tichota - rodinné důvody 

 

Program :                1) Kontrola  usnesení 

                              2) Zprávy  o činnosti zastupitelstva 

                              3) Rozbory hospodaření obce za 1. pololetí 2002                  

                              4) Schválení změny rozpočtu roku 2002 

                              5) Schválení vzniku příspěvkové organizace  

                              6) Zpráva  o investičních akcích 

                              7) Obsazení funkce  účetní  Obecního úřadu  Holoubkov 

                              8) Diskuze 

                              9) Usnesení a závěr   

 

Starostka obce zahájila  veřejné zasedání  a řízením  pověřila   p. Vilda.  

Do návrhové komise byli zvoleni bez připomínek  pí.MUDr.Gutová, p. Černý V.  a  p.Ing. Suchý  

      PRO | PROTI | ZDRŢ 

         8 I     -     I     2                

Ověřovateli zápisu byli zvoleni bez připomínek p. Fiala  a  pí. Kaprasová 

      PRO | PROTI | ZDRŢ 

         8  I      -     |    2 

 

1) Kontrola  usnesení  

    Dosud   trvají  body  rozúčtování  vody  s INZULOU  a  závěry  z kontroly REVOS 

 

2)  Zpráva  o činnosti  zastupitelstva 

    Od  posledního  veřejného zasedání  se  sešlo zastupitelstvo obce   5 x  a  to : 

               24.6.2002    projednáno   9 bodů   

               17.7.2002    projednáno   8 bodů, pak jednání  s POLYTEZOU 

               12.8.2002    projednáno   10 bodů 

                2.9.2002     projednáno   45 bodů 

                9.9.2002     projednáno   19 bodů 

 S ohledem  na skutečnost, ţe koncem  září  vyjde  obecní zpravodaj, ve kterém  budou  zprávy 



 

 

 

 uvedeny, byli občané seznámeni jen  s  nejdůleţitějšími body   jednání. 

    

3) Rozbory  hospodaření  obce za 1.pololetí 2002 

   Zprávu  přednesla  předsedkyně  finančního výboru pí. Kaprasová, ve FV  bylo projednáno dne 

   26.8.2002  a doporučeno  ke schválení. 

     PRO / PROTI /  ZDRŢ 

       10  /     -      /    -  

 

4)Změna rozpočtu  v roce 2002 

  Zprácu přednesla  pí. Kaprasová, doporučeno  ke schválení  bylo  ZO dne 2.9.2002. Jedná se o na- 

  výšení kapitoly  příjmů   o 6 111 827,20 Kč ( dotaceMFŢP a SFŢP na kanalizaci  a skládku, dotace 

  na volby a převody  z KB na krytí investičních akcí ). O stejnou  výši byla pochopitelně navýšena  i 

  kapitola  výdajů.  Detailní změna  po poloţkách  je nedílnou součástí  zápisu.   

    PRO /  PROTI /  ZDRŢ 

    10    /     -      /     -    

 

5)Schválení vzniku příspěvkové organizace 

   V souladu  se zákonem 284/2002 z 28.6.2002 schválilo  zastupitelstvo obce   dne  2.9.2002 odeslá- 

 ní dopisu na Krajský úřad  Plzeňského  kraje  se ţádostí  na zrušení organizačních  sloţek ZŠ, MŠ 

 a Školní jídelny  Holoubkov  s návrhem  sloučení do jedné  příspěvkové  organizace  ( varianta  C) 

 včetně  schválení  zřizovací listiny. Vznikne  příspěvková  organizace Základní  škola a Mateřská škola 

 Holoubkov, okres Rokycany  od 1.1.2003. Ředitel nové  příspěvkové organizace bude jmenován  na 

 základě výběrového řízení. Současně budou odvolány ke dni 31.12.2002  ředitelky  ZŠ  a MŠ. 

 Vyhlášení konkurzu na obsazení  funkce ředitele   nové příspěvkové organizace bude zveřejněno na 

 úřední desce, zasláno  Krajskému  a Okresnímu  úřadu a i Úřadu  práce  Rokycany.  Veškeré do- 

 kumenty   související  se změnou organizace  budou  předkládány  v souladu  s platnými  pokyny 

 MŠMT , které byly  k tomuto´účelu  vydány.    

    PRO /  PROTI /  ZDRŢ  

     10   /     -      /     -    

 

6) Informace   o  investičních  akcích 

     Zajištěním   dosud  nedokončených investičních  akcí  se  zastupitelstvo  zabývalo  na pracovních 

 poradách  dne  2.9.2002  a 9.9.2002  v přímé návaznosti  na schválené  dotace , ale  i změny   v roz- 

 počtových pravidlech  u vody. Obec  letos  nezískala  potřebných   4,5 mil. Kč  na vodu, proto  bylo  

 nutné  celou  akci  přehodnotit, především  ve vazbě  na finanční prostředky  obce. Z důvodu   prodlou- 

 ţení termínu  akce  části  jih  ( problémy  především   s komunikací  SÚS )  bude část prací  přesunu- 

 ta  do  roku 2003, o coţ bude   poţádáno  jak  Ministerstvo  zemědělství  tak i SFŢP .  

Na úseku  plynofikace  budou ještě  letos   realizovány  práce  ve výši    cca 600 tis.Kč, na úseku 

vodovodu  práce  ve  výši    cca 950  tis. Kč a na úseku  kanalizace  a  ČOV   práce  za cca 2350 tis. 

Kč.Veřejnost  byla  seznámena i s detailními  pracemi  a úseky, které  budou provedeny  a co  bude 

odsunuto  do roku  2003.  Je  nezbytné, aby  vţdy  bylo  zajištěno, aby obec  měla  minimálně 1,5 mil. 



 

 

 

Kč  vlastních finančních prostředků  k dispozici  na účtu, aby  nedošlo   k ohroţení  chodu  obce. 

Zastupitelstvem  bylo   odsouhlaseno  vyčerpání  celé částky  z fondu  PHARE  ve výši  6,- mil. Kč 

s ohledem  na nízký  úrok 0,5 %, se zahájením   čtvrtletního  splácení  v  6/2003  á cca 380 tis.Kč. 

       

7) Obsazení  funkce účetní Obecního úřadu  Holoubkov 

    V souvislosti  s odchodem  pí. Eretové  do starobního důchodu koncem  r. 2002, byly  na  OÚ  

uplatněny  4 ţádosti  na obsazení  tohoto  místa. S ohledem na počet  zaměstnanců správy  OÚ 

a  zajištění  nezbytně nutného  zastoupení potřeb chodu úřadu při nepřítomnosti  jedné  pracovnice 

( pošta, ověřování listin,  výběr  poplatků  , atd) rozhodlo  zastupitelstvo  o vypsání  výběrového řízení.    

 

8) Diskuze 

p.Čada - udělal kanalizační  přípojku cca 20  m  s vědomím  obce  i Revosu, pak  mu bylo  údajně  

             stavební komisí  vyhroţováno  sankcemi, chce  stejné  podmínky  pro  všechny  občany, 

             u prodejny  SHOP  byla   téţ  dělána  přípojka  v době  kdy  stavební  povolení  ještě  nena- 

             bylo  právní  moci, dále  pozemek u ZŠ  se měl prodat  jen na půl, mměl se nechat pro děti 

p. Černý V. - nesouhlasil  s prodejem pozemku  u školy 

p. Vondrášek - reagoval  na  připomínku  p. Čady, byla stíţnost  od občanů  (  sloupek  na elektriku 

             v cestě )  

p. Dezort - pro místní občany  nic  nejde, pro rekreanty  ano  ( Mgr. Pergl ), u Bělohlávka  - ostuda 

             obce, pomník  se neseká, ani  u školy  se neseká, u Markovy  vily , ţe bylo  zrušeno  roz- 

             hodnutí  o vodě  v neprospěch  občanů 

pí. Černá - bylo prováděno  měření vody  ve studních   ještě  cca  1/2  roku   po ukončení  bazénu p.Pergla, 

             za osobní  účasti  p. Vondráška, bylo potvrzeno  vrácení  vody  u všech  občanů, byly  finančně 

             nahrazeny  i všechny  vzniklé  škody  na čerpadlech  občanů   

pí. Záhrobská - označit  směrovkou  Obřadní síň z důvodu  lepší orientace  cizích  občanů 

pí. Černá  - 2 ks  označení  Smuteční  obřadní  síň   - jiţ  objednány 

p. Ing. Tůma - dotaz  , zda  má  obec  zastavěn majetek /   ano - dům 166 vazba skládka, cca 345 tis.Kč 

p. Dongres - pozemek  na cvičiště  SDH, kdy  bude povoleno. Smlouvu  zajišťuje  p. Herink, bude ji 

             konzultovat   s právníkem , aby  byla  právně  v pořádku 

p. Vild  - odpověděl, ţe zatím  nejsou  na akci  peníze, bude zařazeno  do rozpočtu  r. 2003 

p. Bezstarosti - děkuje za spolupráci při povodních  p.Vildovi  a pí. Černé 

pí. Záhrobská - jak  bylo  odpovězeno na dopis  p. Tichému 

pí. Černá - odpovězeno, ţe garáţe  jsou nepovolené stavby, dříví občanů ţijících  ve starém sídlišti 

             bude zohledněno, občané - kteří se přestěhovali jinam a mají  zde dosud  dříví budou  muset 

             vyklidit. Ještě tam  bude  provedeno  jedno šetření  stavební komisí 

p. Fiala  - doplnil, ţe za garáţe  se tu nic neplatí, pěstuje  se zde různá drůbeţ, kolny  kaţdá jiná 

pí. Záhrobská - dotaz na pana Vondráška ohledně přístupové cesty, kterou si dělal  na obecním po- 

             zemku za hřištěm směrem ke svému pozemku 

pí. Vildová - zda budou kontejnery a kdo  je  ohlídá, aby tam  občané  nedávali  i věci, které tam ne- 

              patří, případně zváţit  vyhlášení  kontejnerů   na 1 den 

p. Sokol - obhajoba  pí. dr. Šandové, ţe je v pořádku, ţe chrání  zeleň 



 

 

 

pí. Kantoříková - u Titlů  je černá  skládka 

p. Ziegler -při volbách   1.11. 2002 a 2.11.2002   bude  výstavka  fotografií z povodní  v obci  Holoubkov             

pí. MUDr. Gutová - poděkování za organizaci   Benátské noci 

p. Bezstarosti - problém, ţe není oddělená  kanalizační  a dešťová voda   

p. Černý  V.-  zda  se někdo zabýval při projektování  i realizaci nové kanalizace  tím, aby nešel  do ulic  

              zápach z kanalizace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Usnesení a závěr ze dne 23.9.2002 : 

Přednesla  pí. MUDr. Gutová 

 

a)  Zastupitelstvo obce bere  na vědomí : 

1)kontrolu  usnesení z 24.6.2002 

2)zprávy  o činnosti  zastupitelstva z 24.6.2002,17.7.2002,12.8.2002,2.9.22002 a 9.9.2002 

3)informace o investičních  akcích  v obci  

 

b) zastupitelstvo  obce  schvaluje : 

1)změnu rozpočtu na rok 2002  v návaznosti  na přidělené dotace  pro investiční akce 

2)rozbory hospodaření  obce  za 1.pololetí 2002 

3)zrušení  organizačních sloţek ZŠ, MŠ a Školní jídelny Holoubkov ke dni 31.12.2002  s návrhem  

  sloučení do jedné příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres 

  Rokycany od 1.1.2003. Současně  schvaluje  zřizovací listinu  č.j. 9-b3 evidovanou  v obci pod 

  č.j. 1308/2002 a odvolání  současných  ředitelek  ZŠ  i MŠ  Holoubkov ke dni 31.12.2002  s tím, ţe 

  na funkci  ředitele  nové příspěvkové organizace  je vyspáno  výběrové řízení.  

4)vyhlášení výběrového řízení  na funkci  účetní  Obecního  úřadu  Holoubkov   pro nové  volební  období   

 

 

 

 

                                                                     Ověřovatelé zápisu : p.Kaprasová .......................... 

                                                                                                   p.Fiala ................................... 

 Zapsala :   Černá  F. 


