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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HOLOUBKOV 
KONANÉHO DNE 27.6.2016 

 

 

Přítomni:   Ing. Fišer, p. Vild, p. Kurdík, p. Vondrášek, p. Vildová, Ing. Tůma, MUDr. Gutová, 

                    Mgr. Křejdlová 

Omluveni: Mgr. Kořánová, Ing. Suchý (pracovní důvody), p. Černý 

 

 

1) Zahájení, schválení programu jednání 

Zasedání zahájil starosta Ing. Fišer v 18:08 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 8 z 11 členů zastupitelstva, 

z pracovních důvodů se omluvili Mgr. Kořánová a Ing. Suchý, nepřítomen je p. Černý, 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. Vydání obecně závazných vyhlášek a nařízení obce 

6. Investiční akce a dotace 

7. Závěrečný účet hospodaření a účetní závěrka obce za rok 2015 

8. Rozpočtový výhled obce na období let 2017 – 2019 

9. Hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2016 

10. Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2016 

11. Schválení pořadníků na byty 

12. Majetkoprávní záležitosti 

13. Různé 

14. Interpelace členů zastupitelstva 

15. Usnesení a závěr 

 

Připomínky k programu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 11/06/2016 – 1.1:  ZO schvaluje program jednání. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

 

2) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

Do návrhové komise byli navrženi: p. Vild, Mgr. Křejdlová a MUDr. Gutová. 

 

Usnesení č. 11/06/2016 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Vild, Mgr. Křejdlová a 

MUDr. Gutová. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 
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Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Vildová a Ing. Tůma. 

 

Usnesení č. 11/06/2016 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu p. Vildovou a Ing. Tůmu. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 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 p. Vildovou o stanovisko výboru. P. Vildová konstatovala, 

že kontrola usnesení proběhla v pořádku, výbor nemá připomínek. 

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

 

Usnesení č. 11/06/2016 – 3.1: ZO bere na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení ZO. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

 

4) Náměty a podněty občanů 

Z řad občanů nebylo žádných dotazů ani připomínek. 

 

 

5) Vydání obecně závazných vyhlášek a nařízení obce 
OZV č. 1/2016, o změně OZV č. 5/2012, o místních poplatcích 

Současnou vyhlášku o místních poplatcích z roku 2012 je nutné novelizovat z důvodu změny 

zákona o místních poplatcích, který nově upravuje vymáhání nedoplatků za popelné od nezletilých 

osob a stanovuje okruh poplatníků, kteří jsou od tohoto poplatku osvobozeni. Znění novely OZV 

bylo odsouhlaseno Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MVČR, doporučení ministerstva se 

týkají původní vyhlášky z roku 2012 a budou do ní zapracována v budoucnu při vydání zcela nové 

vyhlášky o místních poplatcích. 

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

 

Usnesení č. 11/06/2016 – 5.1: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o změně obecně 

závazné vyhlášky č. 5/2012, o místních poplatcích. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

OZV č. 2/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně před hlukem v době 

nočního klidu a regulaci hlučných činností, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, 

ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a zákazu požívání alkoholu 

na veřejných prostranstvích 

Důvodem pro změnu této OZV je jednak novela zákona o přestupcích, který nově upravuje 

udělování výjimek z nočního klidu, a jednak zřízení obecní policie, která bude nově postihovat 

konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích. Stávající vyhláškou bylo stanoveno, že výjimky 

z nočního klidu může na žádost pořadatele akce udělit starosta obce. Nově již toto nebude možné a 

výjimky z nočního klidu musejí být uvedeny přímo v OZV. Vyhláška proto nově stanovuje, že 

„v době konání kulturních, společenských, sportovních a rodinných akcí, které se konají v pátek, 

v sobotu a ve dnech, po kterých následuje státem uznaný den pracovního klidu, nebo státní svátek, 

se vymezuje kratší doba nočního klidu. V případě konání těchto akcí, oznámených nejpozději 3 dny 

předem na obecním úřadě, se v uvedených dnech doba nočního klidu stanovuje od 24:00 hod. do 
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06:00 hod.“. Znamená to tedy, že všechny venkovní akce, při nichž vzniká či může vznikat hluk, 

které se konají před pracovním dnem, musejí skončit bez výjimky ve 22:00 hod. Pokud se takové 

akce konají v pátek, v sobotu a přede dnem státního svátku, pak mohou skončit až o půlnoci, 

podmínkou ovšem je, že budou nejpozději 3 dny předem nahlášeny na obecní úřad. I nadále zůstává 

v platnosti zákaz provádět práce se zařízeními, které způsobují hluk (sekačky, cirkulárky, motorové 

pily, křovinořezy, brusky apod.) o nedělních a svátečních odpoledních. Vyhláška dále nově 

stanovuje zákaz konzumace alkoholických nápojů a zdržování se s otevřenou láhví nebo jinou 

nádobou s alkoholickým nápojem na veřejných prostranstvích v obci. Jedná se především 

o  autobusové zastávky, lavičky v parcích, v sídlištích apod., zákaz se pochopitelně netýká 

předzahrádek u restauračních zařízení ani soukromých pozemků. Dodržování jednotlivých 

ustanovení této OZV bude kontrolováno Městskou policií Mýto. Vzhledem k rozsáhlosti změn bylo 

v tomto případě přistoupeno k vydání zcela nové OZV s tím, že původní vyhláška o veřejném 

pořádku z roku 2013 bude zrušena. Znění OZV bylo odsouhlaseno Odborem veřejné správy, dozoru 

a kontroly MVČR, většina doporučeních byla do končeného znění vyhlášky zapracována. 

Diskuze: 

MUDr. Gutová – jak se občané dozvědí o akcích, které byly nahlášeny na OÚ a které se tedy 

mohou konat až do půlnoci? 

Ing. Fišer – obecní akce jsou vždy zveřejňovány na vývěsce a obecním rozhlasem, na akce 

v restauračních zařízeních jsou většinou vyvěšené plakáty, soukromé akce by měl jejich pořadatel 

oznámit sousedům sám. V každém případě bude informace předána obecní policii, aby věděla, kdy 

zasahovat a kdy nikoliv. 

Ing. Tůma – mohla by se také zrušit povinnost oznamovat akci 3 dny předem a výjimka z nočního 

klidu do půlnoci v pátek, v sobotu a před svátkem by platila automaticky. 

Ing. Fišer – podle něj není důvod rušit tuto ohlašovací povinnost, která platila doteď bez 

jakýchkoliv problémů. 

p. Vondrášek – navrhoval ještě v OZV upravit používání pyrotechniky, ale dle dodaného zákonného 

zmocnění od MVČR je to problém, nelze stanovit celoplošný zákaz používání pyrotechniky. 

Ing. Fišer – vzhledem k tomu, že používání pyrotechniky způsobuje hluk, vztahují se na to 

ustanovení o nočním klidu, kdy ji nelze používat. V oblasti veřejného pořádku také v současné době 

řešíme povolování hracích automatů, kdy má od příštího roku začít platit nový zákon o hazardních 

hrách. Provozovatelé automatů však již nyní v předstihu požádali o vydání povolení na příští rok, 

obecní úřad tuto žádost zamítl jako předčasnou, nicméně dle sdělení Krajského úřadu Plzeňského 

kraje jako odvolacího orgánu zřejmě budeme muset ještě pro příští rok provoz automatů povolit. 

Stále totiž platí stávající zákon, podle nové legislativy se bude moci postupovat až od nabytí její 

účinnosti. 

p. Vild – OZV řeší také ochranu veřejné zeleně, která má být minimálně 2x ročně sečena. Nebylo 

by možné tuto povinnost stanovit i pro soukromé pozemky? 

Ing. Fišer – muselo by se projednat s MVČR, nicméně nezná žádný zákon, který by toto nařizoval. 

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

 

Usnesení č. 11/06/2016 – 5.2: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, k zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně před hlukem v době nočního klidu a regulaci 

hlučných činností, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, ochraně životního 

prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a zákazu požívání alkoholu na veřejných 

prostranstvích. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

Nařízení č. 1/2016, Tržní řád – podomní a pochůzkový prodej 

Vydáním tohoto nového nařízení se ZO rozhodlo, že na celém území naší obce zcela zakáže 

podomní a pochůzkový prodej. V dnešní době není žádný problém si jakékoliv zboží či službu 

zakoupit v kamenné prodejně či na internetu a není důvod, aby byli občané obtěžováni na ulicích či 

ve svých domovech často velmi nevýhodnými nabídkami na pořízení různých produktů. Pokud 

občané v obci zaznamenají výskyt osob nabízející prodej zboží tímto způsobem, nechť neprodleně 
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kontaktují Městskou policii Mýto, která při včasném oznámení může účinně zasáhnout. Výše 

uvedený zákaz neplatí při konání kulturních, sportovních a jiných obdobných akcí a na veřejné 

charitativní sbírky. Znění nařízení obce vydávaného v přenesené působnosti bylo bez připomínek 

odsouhlaseno Krajským úřadem Plzeňského kraje jako nadřízeným orgánem. 

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

 

Usnesení č. 11/06/2016 – 5.3: ZO schvaluje nařízení č. 1/2016, Tržní řád – podomní a pochůzkový 

prodej. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

 

6) Investiční akce a dotace 

Přijetí dotace od Plzeňského kraje na pořízení kamerového systému v obci 

V rámci dotačního programu Bezpečný kraj obdržela obec dotaci ve výši 240 tis. Kč na nákup 

kvalitních kamer, které budou osazeny u ZŠ, u MŠ a v centru obce a záznamy z nich budou 

přenášeny na služebnu Městské policie Mýto. 

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

 

Usnesení č. 11/06/2016 – 6.1: ZO schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje na realizaci 

kamerového dohlížecího systému v obci ve výši 240.000,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

Přijetí dotace od Plzeňského kraje na rekonstrukci kotelny v ZŠ  

V rámci dotačního programu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK obdržela 

obec dotaci ve výši 200 tis. Kč na rekonstrukci plynové kotelny v ZŠ. Stávající kotelna je z roku 

1994 a je již za hranicí své životnosti. Místo 4 plynových kotlů budou osazeny 2 kondenzační kotle, 

které bez problémů vytopí celou nově zateplenou budovu. Od rekonstrukce kotelny si zároveň 

slibujeme značné úspory na vytápění. 

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

 

Usnesení č. 11/06/2016 – 6.2: ZO schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje na rekonstrukci 

zdroje tepla v ZŠ ve výši 200.000,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

Uzavření SOD na rekonstrukci kotelny v ZŠ 

Na realizaci této akce bylo poptáno celkem 7 firem, nabídky přišly 3, přičemž nejvýhodnější cenu 

nabídla firma SIOR technická zařízení, Rokycany ve výši 494.668,08 Kč bez DPH. Navrhuje se 

proto přidělit zakázku této společnosti, realizace bude probíhat o školních prázdninách. 

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

 

Usnesení č. 11/06/2016 – 6.3: ZO schvaluje uzavření SOD s firmou SIOR technická zařízení s.r.o., 

Rokycany na rekonstrukci zdroje tepla v ZŠ ve vši 494.668,08 Kč bez DPH. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

 

7) Závěrečný účet hospodaření a účetní závěrka obce za rok 2015 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Zpracovaný návrh závěrečného účtu hospodaření obce za 

předchozí rok byl v souladu se zákonem po dobu minimálně 15 dnů před projednáním v ZO 

vyvěšen na úřední desce i elektronicky. Obec v roce 2015 hospodařila s celkovými příjmy ve výši 

21.875 tis. Kč a celkovými výdaji ve výši 23.009 tis. Kč. Rozpočtový schodek tak činil 1.134 tis. 
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Kč a byl zcela uhrazen z přebytku rozpočtů minulých let. Na bankovních účtech měla obec ke konci 

roku hotovost ve výši téměř 32,5 mil. Kč. Daňové příjmy vzrostly cca. o 500 tis. Kč oproti 

předchozímu roku, podstatná část z nich byla odeslána na účet obce až těšně před koncem roku. 

Dále Ing. Fišer vyjmenoval obdržené dotace a realizované investiční akce. Následně seznámil 

s dalšími součástmi závěrečného účtu, kterými je hospodářská činnost při správě obecního bytového 

fondu prováděná firmou INZULA Rokycany a správa nebytových prostor firmou TEBYT-BTZ 

Rokycany, hospodaření příspěvkové organizace Základní a mateřské školy, vyúčtování finančních 

vztahů k veřejným rozpočtům, hospodaření s majetkem obce a také zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce zpracovaná auditorskou společností K KREDIT, jejímž závěrem je, že zjištěné 

chyby a nedostatky (drobné chyby v zaúčtování a náležitosti účetních dokladů) jsou méně 

závažným porušením účetních předpisů a nemají za následek vznik škody. Obec nemá žádné dluhy 

a podíl pohledávek a závazků na rozpočtu je nízký. Součástí závěrečného účtu jsou i výkazy roční 

účetní závěrky – rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce. Obec v roce 2015 docílila 

kladného výsledku hospodaření v hlavní i hospodářské činnosti, který se navrhuje převést do 

nerozděleného zisku minulých let. Poté Ing. Fišer požádal předsedu finančního výboru Ing. Tůmu 

o stanovisko výboru. 

Ing. Tůma – finanční výbor návrh závěrečného účtu i zprávu auditora projednal, nemá k němu 

připomínky a doporučuje ho ke schválení. S ohledem na zjištěné nedostatky navrhuje uložit účetní 

obce věnovat větší pozornost zaúčtování jednotlivých účetních případů a náležitostem účetních 

dokladů. Dále považuje za důležité, že se daří udržet objem kapitálových výdajů rozpočtu 

k investicím do obecního majetku. 

p. Vildová – návrh závěrečného účtu projednal na svém zasedání i kontrolní výbor a doporučuje ho 

ke schválení. 

Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. Ing. Fišer navrhl, aby se 

o všech čtyřech usneseních hlasovalo najednou jedním hlasováním. 

 

Usnesení č. 11/06/2016 – 7.1: ZO schvaluje v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas 

s celoročním hospodařením obce za rok 2015 bez výhrad. 

Usnesení č. 11/06/2016 – 7.2: ZO bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

a konstatuje, že chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., 

o přezkoumávání hospodaření územích samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění 

pozdějších předpisů, jsou méně závažným porušením účetních předpisů a nemají za následek vnik 

škody. 

Usnesení č. 11/06/2016 – 7.3: ZO ukládá účetní obce věnovat větší pozornost zaúčtování 

jednotlivých účetních případů a náležitostem účetních dokladů. 

Usnesení č. 11/06/2016 – 7.4: ZO schvaluje účetní závěrku obce k 31.12.2015 včetně převodu 

kladného výsledku hospodaření z hlavní činnosti ve výši 3.300.884,31 Kč, kladného výsledku 

hospodaření z hospodářské činnosti INZULA ve výši 94.550,67 Kč a kladného výsledku 

hospodaření z hospodářské činnosti TEBYT ve výši 66.301,30 Kč na účet 432 – Výsledek 

hospodaření předcházejících účetních období. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

 

8) Rozpočtový výhled obce na období let 2017 – 2019 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Na základě zákonné povinnosti byl zpracován rozpočtový výhled 

obce na období let 2017 – 2019, který by měl sloužit jako podklad pro plánování investic a jako 

informace o způsobu jejich financování včetně úvěrového zatížení obce. V dalších letech obec 

nepočítá s využitím úvěrového financování investic, i bez obdržených dotací by si mohla 

v následujících letech dovolit investice v hodnotě 33 mil. Kč. Požádal předsedu finančního výboru 

Ing. Tůmu o stanovisko výboru. 

Ing. Tůma – finanční výbor k návrhu rozpočtového výhledu obce na období 2017 – 2019 nemá 

připomínky a doporučuje ho ke schválení. 
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Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 11/06/2016 – 8.1: ZO schvaluje rozpočtový výhled obce na období let 2017 – 2019. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

 

9) Hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2016 

Úvodní slovo přenesl Ing. Fišer. Obec za první tři měsíce letošního roku hospodařila s příjmy ve 

výši 8.065 tis. Kč a výdaji 8.636 tis. Kč, takže schodek činil 571 tis. Kč a byl zapříčiněn 

jednorázovými výdaji, které se již v průběhu roku nebudou opakovat (např. úhrada příspěvku na 

svoz tříděného odpadu, na dopravní obslužnost, na provoz školy apod.). Rozpis jednotlivých 

položek dostali zastupitelé písemně. Na účtech obce měla obec téměř 32 mil. Kč. Požádal předsedu 

finančního výboru Ing. Tůmu o stanovisko výboru. 

Ing. Tůma – finanční výbor hospodaření obce za období 1-3/2016 projednal a nemá k němu 

připomínky. Některé výdajové položky se nevyvíjejí lineárně a v průběhu roku kolísají. 

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

 

Usnesení č.  11/06/2016 – 9.1: ZO bere na vědomí hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2016. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

 

10)  Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2016 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. V rámci rozpočtové změny jsou měněny některé položky 

schváleného rozpočtu na příjmové i výdajové straně, které nebyly známy v době přípravy rozpočtu. 

Tyto položky podrobně zdůvodnil, jedná se především o přijaté dotace. Dále navrhl přidělení 

mimořádné dotace fotbalovému klubu TJ Holoubkov ve výši 20.000,- Kč za postup obou týmů 

mužů do vyšší soutěže a jako poděkování za výbornou reprezentaci naší obce ve sportovní oblasti. 

Poté požádal předsedu finančního výboru Ing. Tůmu o stanovisko výboru. 

Ing. Tůma – finanční výbor změnu č. 1 rozpočtu obce projednal a doporučuje ji ke schválení. 

Diskuze: 

p. Kurdík – za přidělení mimořádné dotace fotbalovému klubu děkuje, finance budou použity na 

zvýšené náklady na účast v krajské soutěži, odměny rozhodčích apod. 

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

 

Usnesení č. 11/06/2016 – 10.1: ZO schvaluje změnu č. 1 rozpočtu obce na rok 2016. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

Usnesení č. 11/06/2016 – 10.2: ZO schvaluje poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Holoubkov, 

z.s. ve výši 20.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

 

11) Schválení pořadníků na byty 

Úvodní slovo přednesla předsedkyně sociálního výboru MUDr. Gutová. Výbor obodoval všechny 

obnovené a nové žádosti o byt a na základě toho sestavil pořadník na obecní byty a na byty v DPS. 

V pořadníku na obecní byty je 17 uchazečů, v pořadníku na byty v DPS je 14 uchazečů. 

Diskuze: 

Ing. Fišer – zájem o obecní byty každoročně klesá, letos byl problém jeden z menších bytů v domě 

č.p. 96 vůbec přidělit, všichni uchazeči v pořadníku ho odmítli. Naopak zájem o byty v DPS je stále 

velký a čekací lhůty jsou dlouhé. 
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Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 11/06/2016 – 11.1: ZO schvaluje pořadník na obecní byty a na byty v DPS na období 

2016/2017. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

 

12) Majetkoprávní záležitosti 

Prodej volného obecního bytu č. 11 v č.p. 288 

Na minulém jednání ZO byl schválen záměr prodeje tohoto volného obecního bytu, nabídky bylo 

možné podávat do 24.6.2016. Do stanoveného termínu přišly 3 nabídky, přičemž nejvyšší cenu ve 

výši 509.946,- Kč podala p. …………………………………. Vzhledem k tomu, že tento zájemce 

splnil všechny podmínky vyhlášeného záměru, navrhuje Ing. Fišer schválit prodej bytu tomuto 

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

 

Usnesení č. 11/06/2016 – 12.1: ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 288/11 o velikosti 1+1 a 

celkové podlahové ploše 39,09 m2 s podílem jednotky 3909/139284 na společných částech domu 

č.p. 287, 288 a pozemku st. 589, vše v k.ú. Holoubkov p. …………………………………… za 

cenu 509.946,- Kč + náklady na převod. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

Prodej volného obecního bytu č. 10 v č.p. 287 

Na minulém jednání ZO byl schválen záměr prodeje tohoto volného obecního bytu, nabídky bylo 

možné podávat do 24.6.2016. Do stanoveného termínu přišla 1 nabídka od p. …………………… 

………………………, který za byt nabízí 704.999,- Kč. Vzhledem k tomu, že tento zájemce splnil 

všechny podmínky vyhlášeného záměru, navrhuje Ing. Fišer schválit prodej bytu tomuto uchazeči. 

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

 

Usnesení č. 11/06/2016 – 12.2: ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 287/10 o velikosti 3+1 a 

celkové podlahové ploše 62,25 m2 s podílem jednotky 6225/139284 na společných částech domu 

č.p. 287, 288 a pozemku st. 589, vše v k.ú. Holoubkov p. …………………………………………… 

… za cenu 704.999,- Kč + náklady na převod. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

 

13) Různé 

V rámci tohoto bodu nebyla projednávána žádná záležitost. 

 

 

14) Interpelace členů zastupitelstva 

p. Vondrášek – v médiích zaslechl informaci, že se plánuje přes Rokycany omezit průjezd 

nákladních vozidel po hlavní silnici. Neplánuje se něco podobného i v naší obci? 

Ing. Fišer – toto je společná iniciativa starostů všech obcí od Kařezu až po Ejpovice v souvislosti 

s novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích, v současné době se zpracovává projekt 

na osazení dopravního značení, které by mělo zakázat průjezd tranzitující kamionové dopravy po 

hlavní silnici. Nebude to však určitě hned a je otázka, jak to následně bude fungovat, neboť 

dodržování dopravního značení bude muset kontrolovat dopravní policie. 
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15) Unesení a závěr 

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

usnesení. Pan Vild potvrdil, že o všech bodech bylo hlasováno a všechna hlasování proběhla řádně. 

 

Na závěr Ing. Fišer poděkoval všem za účast, popřál pěkné prožití letních dovolených a zasedání 

ukončil ve 20:15 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………… ……………………………………… 

 Miroslav Vild Ing. Lukáš Fišer 

 místostarosta starosta 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Anna Vildová: …………………………………… 

 

 

Ing. Zbyněk Tůma: …………………………………… 

 

 

Zápis byl zpracován dne 11.7.2016. 

 

Zapsala: Michaela Zajíčková 


