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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HOLOUBKOV 
KONANÉHO DNE 23.9.2019 

 

 

Přítomni:   Ing. Fišer, p. Vild, p. Kurdík, p. Bezstarosti, MUDr. Gutová, Ing. Tůma, Mgr. Vodička, 

                    Mgr. Křejdlová, Mgr. Kořánová, p. Vondrášek 

Omluveni: Ing. Suchý (pracovní záležitosti) 

 

 

1) Zahájení, schválení programu jednání 

Zasedání zahájil starosta Ing. Fišer v 17:10 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 přítomno 10 z 11 členů zastupitelstva, 

Ing. Suchý se omluvil z pracovních důvodů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zastupitelům 

připomenul jejich povinnost hlásit případný střet zájmů před projednáváním každého bodu jednání. 

Pořízením zápisu z dnešního jednání pověřil Mgr. Křejdlovou a upozornil, že z dnešního jednání je 

pořizován zvukový záznam jako podklad pro tvorbu zápisu. Poté Ing. Fišer informoval, že dne 

13.9.2019 zemřel dlouholetý zubní lékař v obci MUDr. Gabriel a požádal o minutu ticha na uctění 

jeho památky. Následně 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 2019/2020 

6. Investiční akce a dotace 

7. Hospodaření obce za 1. pololetí 2019 

8. Majetkoprávní záležitosti 

9. Různé 

10. Interpelace členů zastupitelstva 

11. Usnesení a závěr 

 

Připomínky k programu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 06/09/2019 – 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: Mgr. Kořánová, p. Bezstarosti a Mgr. Vodička. 

 

Usnesení č. 06/09/2019 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Kořánová, 

p. Bezstarosti a Mgr. Vodička. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 1 

 

Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Vild a Ing. Tůma. 
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Usnesení č. 06/09/2019 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu p. Vilda a Ing. Tůmu. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 1 

 

 

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. Celá kontrola usnesení bude 

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

požádal předsedkyni kontrolního výboru Mgr. Kořánovou o stanovisko výboru. Mgr. Kořánová 

konstatovala, že kontrola usnesení proběhla v pořádku, výbor nemá připomínek. 

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

 

Usnesení č. 06/09/2019 – 3.1: ZO bere na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení ZO. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

4) Náměty a podněty občanů 

p. Vildová – je špatně osvícená ulička do Chejlav, pouliční lampa je zastíněna vzrostlým stromem 

u č.p. 15, bylo by vhodné ho porazit. 

Ing. Tůma – uličku je určitě nutné osvítit, je to hlavní přístupový bod do Chejlav, dřív tam také 

zasahovalo veřejné osvětlení od hlavní silnice. Pokud by nepomohlo poražení stromu, musela by se 

tam přidat lampa. 

p. Bezstarosti – strom je blízko objektu, může ho poškodit, měl by se porazit. 

p. Vondrášek – souhlasí, ten strom tam vůbec nemá co dělat. 

Ing. Fišer – strom tedy porazíme, pokud se světelné podmínky v uličce nezlepší, bude se muset 

osadit další lampa. 

p. Bezstarosti – možná by se mohlo dát i světlo na fotobuňku přímo na fasádu č.p. 15. 

MUDr. Gutová – zeptala se, kdy se budou osívat trávou pásy kolem hlavní silnice směrem na Mýto. 

Ing. Fišer – před dokončením stavby. 

MUDr. Gutová – u hlavní silnice nefunguje rozhlas. 

Ing. Fišer – už je opravený, na základě stížnosti občanů ho nechal ještě zesílit. Dále na základě 

četných dotazů od občanů sdělil, že v nejbližší době zde zřejmě nový zubní lékař nebude, takže 

v případě problémů se zuby je nutné hledat jiného lékaře. 

 

 

5) Informace o činnosti PO ZŠ a MŠ Holoubkov, zajištění školního roku 2019/2020 

Ing. Fišer omluvil ředitelku PO Mgr. Vodičkou z vážných rodinných důvodů. Paní ředitelka však 

pro zastupitele zpracovala písemnou zprávu, ze které Ing. Fišer přečetl některé důležité informace. 

ZŠ má nyní 82 žáků, z toho 62 je z Holoubkova a 20 je z okolních obcí. Dvě oddělení školní 

družiny nyní navštěvuje 54 žáků, všechny žádosti byly uspokojeny. Do MŠ dochází 54 dětí, dalších 

6 nastoupí k 1.1.2020, takže kapacita bude zcela naplněna. Dětí z Holoubkova je však pouze 32, 

ostatní jsou z okolních obcí, kde většinou MŠ nemají. Z důvodu dlouhodobé nemoci paní kuchařky 

ze ŠJ se hledal její zástup, což se podařilo. Byla získána nová dotace tzv. Šablony II ve výši 1.065 

tis. Kč. I nadále pokračuje vymáhání nedoplatků od zkrachovalého dodavatele energií. Od nového 

roku proběhne zásadní reforma financování regionálního školství, současné normativy odvislé od 

počtu žáků budou nahrazeny financováním dle počtu výukových hodin (tzv. maximální rozsah 

pedagogické činnosti hrazené ze státního rozpočtu). 

Diskuze: 

Mgr. Vodička – doplnil, že reforma financování školství by měla pomoci hlavně menším školám 

v obcích, kde je ve třídách méně žáků. 
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Ing. Tůma – znamená to, že velkým školám teď budou peníze chybět? 

Ing. Fišer – ne, ze státního rozpočtu půjde do školství celkově více peněz. 

MUDr. Gutová – na zasedání školské rady byl opakovaně vznesen požadavek na instalaci stojanu 

na jízdní kola před vchod ZŠ. 

Ing. Fišer – to je čistě na rozhodnutí školy, jestli tam stojan na kola chce či nikoliv. 

Mgr. Křejdlová – tento požadavek s paní ředitelkou projednávali, škola instalaci stojanu na kola 

iniciovat nebude, je problém s odpovědností za krádež či poškození kol, navíc to požaduje jedna či 

dvě maminky. 

MUDr. Gutová – dále se řešil požadavek na obnovení tabule na hřišti u ZŠ a instalaci trampolíny. 

Ing. Fišer – umístění tabulí a rekonstrukci hřiště řeší p. Kurdík, trampolína se tam určitě dávat 

nebude, již jednou byla zničena, bude se nově instalovat lanová pyramida. 

MUDr. Gutová – hřiště u ZŠ je stále otevřené a nezamyká se ani na noc. 

Ing. Fišer – přes hřiště chodí lidé z Chejlav na vlak, navíc by byl asi problém sehnat člověka, kdo 

by hřiště chodil každý den odemykat a zamykat. 

p. Kurdík – na začátku prázdnin byly na hřišti starší děti z Mýta, které tam dlouho do večera dělaly 

hluk, městská policie už bohužel nesloužila a on tam pak v dalších dnech už nikoho neviděl. 

Ing. Fišer – v případě porušování provozního řádu hřiště je možné volat i Policii ČR. 

p. Vild – podivil se, že s obcí Hůrky máme uzavřenou smlouvu o školském obvodu, avšak do ZŠ 

chodí jenom 1 žák. 

Mgr. Vodička – tzv. spádovost dnes již neplatí, rodiče mohou dát dítě do jakékoliv školy, pokud má 

volnou kapacitu. 

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

 

Usnesení č. 06/09/2019 – 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 

 

 

6) Investiční akce a dotace 

Podání žádosti o dotaci na výdaje JSDHO 

Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci, která je určena na náklady za zásahy mimo katastr naší 

obce, na odbornou přípravu hasičů a věcné vybavení jednotky. Maximální výše dotace v našem 

případě činí 5.200,- Kč. Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 06/09/2019 – 6.1: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na výdaje JSDHO za zásahovou 

činnost. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Podání žádosti o dotaci na provoz terénní pečovatelské služby v roce 2020 

Každoročně podává obec žádost o dotaci na provoz terénní pečovatelské služby. Žádosti na příští 

rok se podávají do 14.10.2019. 

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

 

Usnesení č. 06/09/2019 – 6.2: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z KÚPK na provoz terénní 

pečovatelské služby v roce 2020. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Vyhlášení výsledku výběrového řízení na akci „Prodloužení inženýrských sítí Horní Chejlavy“ 

V rámci této akce dojde k zasíťování nových stavebních parcel v této části obce, a to výstavbou 

vodovodu, kanalizace, plynu a veřejného osvětlení. Na realizaci akce bylo dne 10.7.2019 vypsáno 

výběrové řízení, osloveno bylo 13 firem, nabídku podaly pouze 4. Dne 22.8.2019 byly došlé 
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nabídky vyhodnoceny tříčlennou komisí, přičemž nejvýhodnější nabídku předložila firma S & H 

stavební a obchodní firma spol. s r.o., Praha s nabídkovou cenou ve výši 2.949.411,33 Kč bez DPH. 

Cena je sice vyšší než rozpočet projektanta, ale ten byl zpracován již v roce 2016, ceny stavebních 

prací se od té doby výrazně zvýšily. Akce by měla být dokončena do konce letošního roku. 

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

 

Usnesení č. 06/09/2019 – 6.3: ZO schvaluje uzavření SOD s firmou S & H stavební a obchodní 

firma spol. s r.o., Praha na stavbu „Prodloužení inženýrských sítí Horní Chejlavy v k.ú. Holoubkov“ 

v ceně 2.949.411,33 Kč bez DPH. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Dále Ing. Fišer stručně informoval o probíhající investiční akci na rekonstrukci hlavní silnice, 

chodníků a všech inženýrských sítí v této části obce. Na akci je ještě mnoho práce, dokončena bude 

nejdříve na konci října. 

 

 

7) Hospodaření obce za 1. pololetí 2019 

Úvodní slovo přenesl Ing. Fišer. Obec za 1. pololetí letošního roku hospodařila s příjmy ve výši 

13.717 tis. Kč a výdaji 15.138 tis. Kč, schodek tak činil 1.421 tis. Kč a byl způsobený především 

realizací velké investiční akce kolem hlavní silnice. Rozpis jednotlivých položek dostali zastupitelé 

písemně. Na účtech měla obec k dispozici téměř 30 mil. Kč. Poté požádal předsedu finančního 

výboru Ing. Tůmu o stanovisko výboru. 

Ing. Tůma – finanční výbor hospodaření obce za období 1-6/2019 projednal a nemá k němu 

připomínky. 

Diskuze: 

p. Vondrášek – zeptal se, zda dlužný nájem od REVOSU je po splatnosti. 

Ing. Fišer – nikoliv, je splatný až 31.3.2020, ale musí se vyfakturovat, aby mohl být zahrnut do 

kalkulace vodného a stočného. 

p. Vild – všiml si menších příjmů z daně z hazardních her. 

Ing. Fišer – tuto položku neovlivníme, je přerozdělována finančními úřady. 

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

 

Usnesení č.  06/09/2019 – 7.1: ZO bere na vědomí hospodaření obce za 1. pololetí 2019. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

8) Majetkoprávní záležitosti 

V rámci tohoto bodu nebyla projednávána žádná záležitost. 

 

 

9) Různé 

V rámci tohoto bodu nebyla projednávána žádná záležitost. 

 

 

10) Interpelace členů zastupitelstva 

Žádné interpelace nebyly ze strany členů ZO předneseny. 

 

 

11) Unesení a závěr 

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

usnesení. Mgr. Kořánová potvrdila, že o všech bodech bylo hlasováno a všechna hlasování proběhla 

řádně. 
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Na závěr Ing. Fišer poděkoval všem za účast a zasedání ukončil v 18:32 hod. 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………… ……………………………………… 

 Stanislav Kurdík Ing. Lukáš Fišer 

 místostarosta starosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

p. Miroslav Vild: …………………………………… 

 

 

Ing. Zbyněk Tůma: …………………………………… 

 

 

Zápis byl zpracován dne 3.10.2019. 

 

Zapsala: Mgr. Hana Křejdlová 


