
 

 

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO  

ZASTUPITELSTVA 

                                                 KONANÉM   DNE  26. června   2000           

__________________________________________________________________ 

 

Přítomni : pí.Kaprasová, pí.Černá, p.Sokol,p.Ing.Tichota,p.Ing.Suchý, pí.MUDr.Gutová,p.Černý V,p.Fiala, 

               p.Černý  M.  

Omluveni: p. Vild  M. - nemoc 

Nepřítomen : p. Vondrášek  

Hosté :  p. Ing. Leitl - Urbioprojekt, pí. Dongresová  - OkÚ - regionální rozvoj, pí.Helena  Suchá - kandi- 

             dátka do podzimních voleb do senátu, p. MUDr.Jirava - senátor  ˇParlamentu ČR, p.Hřeben - 

             asistent  pí. Suché 

_________________________________________________________________________ 

        

Navržený  program  : 1) Kontrola  usnesení 

                               2) Zpráva o činnosti  obecního zastupitelstva   

                               3) Schválení  zadání změny územního plánu 

                               4) Zpráva  o hospodaření za  1.čtvrtletí 2000 

                               5) Diskuze  

                               6) Usnesení a závěr 

                                  

                                                     

Navržený  program  byl schválen  bez připomínek. 

      PRO | PROTI | ZDRŽ 

        9  I    -     I     - 

Do návrhové komise byli zvoleni bez připomínek p. Ing. Suchý a p.Sokol 

      PRO | PROTI | ZDRŽ 

         7 I     -     I     2                

Ověřovateli zápisu byli zvoleni bez připomínek p. Ing. Tichota  a pí. Kaprasová 

      PRO | PROTI | ZDRŽ 

         7  I      -     |    2                   

 

1) Kontrola  usnesení z minulého veřejného zasedání 

   

      Ze dne 27.12.1999  dosud trvá směna  pozemků s LRS Zbiroh, realizace  DPS, plynofikace jižní 

části Holoubkov, provedení sanace a rekultivace skládky Vydřiduch. 

 

      Ze dne  20.3.2000  dosud   trvá  řešení  znehodnocování místní komunikace  v Chejlavech ( rekonstrukce 

Mark.vily).  Majitelem  Markovy vily, p. Mgr. Perglem  byl obci  dán písemný příslib ( viz dopis  č.j.638/2000 



 

 

 

uvedení komunikace do řádného, původního stavu  na  vlastní  náklady. Problematika  místní komunikace je 

je  předmětem usnesení  i dne 17.4.2000. 

 

      Ze dne  17.4.2000   dále trvají ještě   body  -  zpracovat  vyhlášku na stánkový prodej  a  dořešení   

 vlastníka  hráze rybníka . Ačkoliv se jednání  s OkÚ  uskutečnilo, nebylo  ke spokojenosti obce zatím  

 dořešeno. 

 

2)  Zprávy o  činnosti  obecního  zastupitelstva 

        

       Od   posledního veřejného zasedání  se  sešlo  OZ celkem   2x a to :  

      15.5.2000 -    bylo projednáno  celkem  39 bodů  

      12.6.2000 -    bylo  projednáno  celkem  24bodů 

 

3) Schválení zadání změny územního  plánu 

 

     Potřeba  změny  územního plánu vznikla jednak  požadavkem  manželů  Rejzkových  na  postavení chaty 

v oblasti  Hamru ( na odkoupené parcele  č. 164/ 61  od J.C. Mannsfelda ), s tím, že  uhradí provedení změny 

do  územního plánu  ve výši cca  15  tis. Kč. Druhá změna  se týká posunutí  místní  komunikace severním 

směrem na úkor rekreační  a  ochrannné  zeleně.O uvedeném záměru byla  veřejnost  informována formou 

veřejné vyhlášky,   souhlas ke  změně  udělil referát  ŽP  i  regionálního rozvoje, k provedení  změny  se 

na veřejném zasedání  osobně vyjádřil i p. Ing. Leitl z Urbioprojektu Plzeň. Z důvodu  nutnosti dodržení 

zákonné lhůty pro případné  připomínky  občanů  (  45  dnů  od vyvěšení ) je nutné   do schválení  ještě 

vyčkat  do  30.6.2000. Proto  je na dnešním jednání  bráno   OZ pouze na vědomí. 

 

4) Zpráva  o hospodaření  za   1.čtvrtletí  roku  2000  

 

     Zprávu  přednesla  pí. Kaprasová,  předsedkyně  finanční komise. Ve finanční  komisi  bylo projednáno dne 

12.5.2000. Předložená   zpráva   byla   OZ  schválena  a  je  doložena  v  příloze. 

          

        PRO  I  PROTI  I  ZDRŽ 

           9    I      -      I     -  

 

5) Diskuze 

 

        p. Ziegler  -  dotaz  na  odvádění daní  podnikatelů   obci  v případě, kdy není shodné  místo  

                           podnikání  s bydlištěm   

                       -  jaká je dohoda  ohledně  ČOV  s Mýtem, zda  přestanou pouštět odpady  do rybníka 

                          ( odpověď, že  Mýto bude mít samostatnou  ČOV   spolu s  okolními  obcemi Těškov, 

                          Kařez, Cheznovice, Holoubkov  odmítl. Na ČOV  Holoubkov je reálné  kromě dosud 

                          nenapojených lokalit  připojit   eventuelně  Med. Újezd za předpokladu, že naopak 

                          Med. Újezd   umožní   připojení  na vodu  pro  občany  v lokalitě  za ČD. 



 

 

 

  

p. MUDr.Jirava -  informace o reformě, která  je stavěna  na principu solidarity 

                       - informace  o dopisu  na ministra Lachnita, osobní urgence přidělení alespoň  části  pe- 

                          něz v zájmu  zastavení  dřevomorky   pro letošní rok 2000, rovněž byl  osobně požádán  

                          o pomoc  i  ministr  financí   doc.Mertlík 

   

p. Ziegler  Zd.   - zámeček je zarostlý, býval dominantou Holoubkova - odpovězeno  pí. Černou, že už 

                         bylo provedeno  vykácení ( na základě povolení  Ochrany  přírody  Plzeň ) všech náletů 

                         na západní straně  a cca  20  stromů  na straně  východní. Z důvodu  prosvětlení  objektu 

                         bude o další kácení požádáno   po  nebo při realizaci   DPS.  

                     -  zda se provádí kontrola  vody  v rybníce - není zde povinnost, neboť  už dlouho nejde 

                        o rekreační rybník  ale  chovný 

 

p. Sokol  Jos. - informace o  benátské  noci, pravděpodobně   12.8.2000, uplatnil  cca  8 tis. Kč na  zajiš- 

                       tění  nákupu  lampionů , hudby - odpovězeno, že  potřeba  financí na tuto akci bude  kryta 

                       z plánovaného rozpočtu  pro sport a kulturu 

  

pí. MUDr. Gutová  - jak to vypadá   s hrází - odpovězeno, že  byla provedena  obhlídka za účasti  OkÚ 

                       s tím, že rozhodnutí  o omezení  provozu bylo  prodlouženo do konce roku 2000, neboť 

                       zatím  se mezi sebou  dohadují  odbor  ŽP- vodní  hospodářství   odbor  dopravy  komu 

                       vlastně patří hráz. S největší pravděpodobností ( na základě  konzultace  s právníkem ) 

                       bude  ze strany Obce Holoubkov  podána žaloba   v zájmu   uspíšení  rozhodnutí komu 

                       vlastně hráz patří. 

    

pí.Suchá H elena - ocenila informace   z Holoubkovského zpravodaje, dále se zmínila o  zaměstnanosti 

                       v naší obci, na základě podaných informací na dnešním jednání  i celkovém  průběhu 

                       veřejného  zasedání  hodnotila  práci  obecního zastupitelstva  kladně 

                           

pí. Černá  -   připomínka  k přístupu  občanů za nádražím k akci  „ Plynofikace  jižní  části  Holoubkova
“

 

                       často je z jejich  strany kritizováno,  že jižní  část obce nemá  vodu, kanalizaci ani plyn, 

                       když se však konala  schůzka  k plynu, bylo jich přítomno z 28  jen 16.Chataři, kteří 

                       projevili  zájem  o napojení plynu  ( ačkoliv  jsou   z Prahy, Plzně a dalších  míst   zde 

                       byli téměř všichni , kteří  nemohli přijet, poslali dopis  či  fax).   

                     - dále  podána informace  o nabídkách  na rozšíření  a posílení  rozhlasového  vysílání 

                       v obci i o pokračující  akci   osvětlení    ke hřbitovu, ale  i  připravované  akci  osvětlení 

                       směr  Med. Újezd (  bude nutno krýt   z finančních  prostředků  obce, neboť z  programu 

                       Obnova  venkova  obec  nezískala  žádnou  dotaci ). 

 

pí.Kaprasová -  dotaz  k řezání  asfaltu na komunikaci  ke hřbitovu, bude  provedeno   odbornou  firmou                           

                       osvětlení  ke hřbitovu bude  dokončeno  do podzimu 

 



 

 

 

p.Ing. Suchý -  k připomínce, zda se dělá  kontrola vody  v rybníce ( p. Ziegler)  - sdělil, že se  provádí  jen 

                       odběr  vody   ve studánce  „ u Kabelu 
„

  a rozbor je prováděn  OHS  Rokycany  na  náklady 

                       obce  1x  za rok ( voda ze studánky je hodnocena  jako nezávadná )  

                    -  dále požadoval odstranění  posypu z prostoru  kotelny  a odstranění  prorůstání  trávy 

                       a pampelišek  v chodnících , bylo by též vhodné  urychleně   dokončit  likvidaci  venkov- 

                       ního  zařízení  staré kotelny   

                    -  byl uplatněn i dotaz, zda bude REVOS  čistit kanalizaci -  je ucpaný kanál 

 

 

6) U s n e s e n í    a závěr 

 

     Návrh na usnesení  přednesl  p. Ing. Suchý . 

 

Obecní  zastupitelstvo  bere  na vědomí 

 

1) Zprávy o  činnosti  z pracovních porad  ze dne  15.5.2000 a 12.6.2000 

2) Zadání změny územního plánu obce   Holoubkov ( neboť  až  30.6.2000  uplyne zákonná  lhůta 

    pro případné připomínky  občanů )  

 

Obecní zastupitelstvo   schvaluje 

 

1) Rozbory  hospodaření  obce  Holoubkov  za 1.čtvrtletletí  roku 2000 

 

Obecní zastupitelstvo  ukládá  starostce  obce  

 

 1) věnovat  maximální  pozornost  úbytku vody  ve studních  obyvatel  v Chejlavech , což je  příčinou 

     hloubení jámy  na bazén  (  hloubka  bagrování   9,6 m ) v rekonstruovaném objektu  Markovy vily, 

     trvale vyhodnocovat  zda se  voda  vrací  či  nikoliv, případně  řešit za pomoci  právníka p. JUDr. Truxy.  

       

 

      Závěrem  veřejného zasedání poděkovala  starostka   spoluobčanům  za účast.   

 

 

 

 

                                                                   Ověřovatelé zápisu : p. Ing. Tichota.......................... 

                                                                                                     pí.Kaprasová........................... 

 

Zapsala :  Františka  Černá 

 

Příloha :  rozpočet  2000 


