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ZÁPIS  ZE   ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA   OBCE   
HOLOUBKOV 

KONANÉHO   DNE  27.8.2007 
Přítomni:  p. Vild, p. Hrůza, p. Fišer, pí. Mgr. Kořánová,  pí. Mgr. Křejdlová,  p. Ing. Tůma,  
                   pí. Vildová,   p. Černý – dostavil se ve 20,15 hod., p. Bezstarosti, p. Kurdík    
 
Nepřítomen: p. Ing. Tichý 
 
          Zasedání zahájil starosta p. Vild v 19, 10 hod., který také řídil  další průběh jednání. Úvodem přivítal 
všech 5  přítomných  občanů a seznámil je s návrhem programu zasedání zastupitelstva obce, který byl  
zveřejněn na úřední desce.  Po té předložil návrh programu ke schválení.  
 
Program  : 

1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 
2) Kontrola usnesení. 
3) Hospodaření obce za 1. pololetí r. 2007 včetně hospodaření PO  ZŠ a MŠ Holoubkov. 
4) Změna č. 1 rozpočtu obce na r. 2007.  
5) Stav zajištění nového školního roku v PO   ZŠ a MŠ Holoubkov. 
6) Různé 

- smlouva o sdružení finančních prostředků obcí, 
- prodej obecní parcely 428, 
- úprava nájmu v obecních bytech od 1.1.2008, 
- stanovisko obce k soudnímu sporu, 
- projednání žádostí občanů, aj. 

7) Diskuse. 
8) Usnesení a závěr. 

 
 
PRO /    PROTI /   ZDRŽ 
  9    /        0        /       0           
  
 
1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

a) Do návrhové  komise byli navrženi:  Ing. Tůma. pí. Mgr. Křejdlová a p. Hrůza  
 
 PRO  /  PROTI  /  ZDRŽ    
   6      /      0       /      3       
                                           
 

b) Ověřovateli  zápisu byli navrženi:  p. Fišer a pí. Vildová     
 

PRO  /    PROTI  /   ZDRŽ   
   7    /        0        /      2 
 
 
 
2. Kontrola usnesení 
Kontrolu usnesení provedl p. Kurdík.  Konstatoval, že usnesení zastupitelstva  č. 4 ze  zasedání zastupitelstva 
ze dne 2.7.2007  obsahuje 12 schvalovacích bodů, většina z nich je splněna, na bodech 2, 6,8,11 se průběžně 
pracuje, neboť jsou z hlediska plnění dlouhodobějšího charakteru. Jednotlivé body usnesení kontrolní výbor 
sleduje a budou vyhodnoceny v rámci kontrolního výboru a následně na zasedání zastupitelstva obce.  
ZO vzalo  předloženou kontrolu usnesení na vědomí. 
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3. Hospodaření obce za 1. pololetí 2007 včetně hospodaření PO  ZŠ a MŠ  Holoubkov  
Materiál byl všem zastupitelům předložen písemně. S hospodařením seznámil přítomné p. Vild 
v rámcových hlavních číslech plnění rozpočtu. Konstatoval, že oblast příjmů je vesměs naplňována 
dle jednotlivých kapitol na zhruba  50% s tím, že v kapitolách, kde je určitý posun bude provedena 
rozpočtová změna. Celkem oblast příjmů byla za 1. pololetí 2007 splněna na zhruba 60% konkrétně 
ve výši 6.774.510,- Kč k celoročnímu plánu 11,321 tis. Kč. Ve výdajové části, kde byl plánovaný 
schodkový rozpočet je předpoklad, že schodek nebude naplněn, bude nižší řádově pravděpodobně o 
1 mil. Kč. Původně plánovaný schodek rozpočtu byl ve výši 1,8 mil. Kč. Skutečnost k 30.6.2007 na 
plánované výdaje 13,131.840,- Kč byla skutečnost 6,267.960,- Kč, což je pod 50% původně 
plánovaných výdajů. Obdobně i oblast výdajů bude předmětem rozpočtové změny. Aktivní 
prostředky obce na jednotlivých účtech k 30.6.2007 byly ve výši 6,447.667,- Kč a dále na 
podílových listech IKS u KB bylo uloženo 1,808.696,- Kč. V závěru doporučil s ohledem na vývoj 
v plnění rozpočtu obce předložený rozbor hospodaření obce za 1. pololetí 2007  schválit bez 
výhrad. Následně byla otevřena diskuse k tomuto bodu programu. 
Ing. Tůma: 
Hospodaření obce bylo projednáno ve finančním výboru bez připomínek. Dále navrhl vypracovat 
rozpočtový výhled ne na rok, ale na celé volební období, co se zamýšlí v oblasti investic. Doporučil 
materiál zpracovat ve spolupráci  - finanční výbor, starosta a místostarostové. 
p. Vild: 
Konstatoval, že oblastí hospodaření se v přípravné fázi dnešního zasedání zabývala i pracovní 
porada zastupitelstva.  
 
 PRO/PROTI/ZDRŽ 
   9   /     0      /       0 
 
Hospodaření  PO   ZŠ a MŠ  Holoubkov za 1. pololetí 2007 
Informaci podala pí. Mgr. Kořánová. Hospodaření bylo předloženo též písemné formě v tabulce. 
Vyčerpání rozpočtovaných prostředků k 30.6.2007 bylo ve výši 2,832.100,- Kč k celoročnímu 
rozpočtu PO 5,869.000,- mil.  Z uvedených čísel vyplývá, že rozpočet byl čerpán za 1 pololetí na 
48%. Oblast výnosů byla plněna na 49,5% . Následovala diskuse k hospodaření PO: 
p. Fišer: 
Byla provedena kontrola výsledovky za rok 2006 za účasti  účetní Ing.  Mitterbachové a  Ing. 
Tůmy. Výsledek je takový, že nebylo shledáno závad.  Za I. pololetí 2007 se vyvíjí  rozpočet 
v pořádku, nebyly shledány zásadní nesrovnalosti nebo problémy v čerpání rozpočtu. 
p. Vild 
Pokud chceme zachovat v základní škole 5 tříd musíme doplácet do rozpočtu PO na tzv. výjimku. 
Obec to stojí nemalé prostředky např. v uplynulém školním roce to bylo více jak 260 tis. Kč.  
Příspěvková organizace je ze strany obce financována průběžně měsíčně, kdy je na účet PO 
převáděna poměrná část (1/12) každý měsíc.  
p. Ing. Tůma: 
Hospodaření za 1. pololetí 2007 bylo projednáno ve finančním výboru a nebylo k němu žádných 
připomínek.  
pí. Mgr. Kořánová: 
Poděkovala za včasné zasílání finančních prostředků  PO, nedochází tím k problémům jako dříve.  
p. Vild: 
Vrátil se ještě k oblasti hospodaření obce za 1.pololetí 2007. S ohledem na vývoj hospodaření a stav 
prostředků obce na účtech doporučil  část přebytku tzv. volných prostředků ve výši cca 1,5 mil. Kč 
převést na IKS u KB  nebo jiný peněžní fond s případnými lepšími podmínkami. Doporučil 
návrhové komisi připravit příslušný návrh do usnesení z dnešního zasedání. 
p. Fišer: 
Souhlasí s převodem 1,5 mil. Kč na současný fond IKS Komerční banky, který byl zvolen správně. 
Uložit finančnímu výboru zkusit zjistit do pracovní porady ještě jiný  výhodnější fond.  
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Hospodaření PO  ZŠ a MŠ  schváleno bez výhrad. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
   9   /    0    /    0 
 
4. Změna č. 1. rozpočtu  obce na rok 2007 
Materiál byl předložen písemně a projednán na pracovní poradě zastupitelstva. Následně p. Vild  
zdůvodnil úpravy jednotlivých položek změn v oblasti příjmů a vydání. Oblast příjmů po změně 
bude vyšší o 870.724,- Kč a oblast vydání o 139.720,- Kč. Po rozpočtové změně č. 1 se rozpočet 
obce upravuje v oblasti příjmů na částku 12,191.720,- Kč a oblast výdajů na 13,271.560,- Kč čímž 
dojde ke snížení původně plánovaného schodku rozpočtu o poměrně významnou částku. 
Diskuse: 
p. Fišer: 
Upozornil, že je třeba provést převod 100 tis. Kč do rezervního fondu na rekonstrukci 
vodohospodářského majetku  obce v souladu s usnesením ZO při projednávání vodohospodářského 
majetku obce v měsíci únoru 2007.  
p. Ing. Tůma: 
Konstatoval, že finanční výbor projednal tuto rozpočtovou změnu a nebylo k ní zde připomínek. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
   9    /     0     /     0 
 
5. Stav zajištění nového školního roku v PO  ZŠ a MŠ Holoubkov 
Zpráva byla předložena v písemné podobě. Přednesla ji ředitelka PO pí. Mgr. Kořánová. 
Konstatovala m.j. že v první  třídě ZŠ by mělo být 20 dětí, ve druhé. 17, ve třetí  16, ve čtvrté  9 a  
v páté  10 dětí. Celkem tedy pravděpodobně 72 dětí z čehož vyplývá, že obec by měla doplácet 
pravděpodobně pouze na 3 chybějící děti do plánovaného počtu 75 na tzv. výjimku. V mateřské 
škole budou otevřena 2 odd. z celkovým počtem dětí 40. Dále uvedla, že v MŠ i v ZŠ došlo 
k výměně nábytku za nový dle původně schváleného záměru a byly provedeny některé udržovací 
práce dle potřeby..V závěru konstatovala m.j. že PO je na stávající školní rok připravena v podstatě 
bez problémů.    
Diskuse: 
p. Kotršál: 
Dle jeho informací po výměně nábytku v ZŠ jsou zde některé vyřazené lavice.  Požádal proto  o 
tyto vyřazené lavice ze základní školy pro potřeby AVZO. 
p. Vild: 
Reagoval na diskusi p. Kotršála s tím že zatím bude vyřazený nábytek uložen ve staré kotelně a 
potom se nabídne pro využití m.j. zájmovým organizacím  v obci, tedy včetně AVZO K tomuto 
budou organizace vyzvány OÚ. 
Vzato na vědomí 
 
 
6. Různé 

a) informace na vědomí projednané na pracovní poradě ZO dne 20.8.2007  
      Přednesl starosta podle zápisu z této pracovní porady a doporučil vzít tyto informace na  
      vědomí, s tím, že některé záležitosti budou případně zapracovány do usnesení z dnešního  
      zasedání tak jak je projednala pracovní porada zastupitelstva v přípravné fázi dnešního       
      jednání.  
      Vzato na vědomí. 
. 
b) věcné břemeno ve prospěch obce k parcele u nemovitosti čp. 98 v majetku firmy TGS 

s.r.o. 
Byla vzata na vědomí informace z jednání ve věci ze dne 3.7.2007. Zastupitelstvo bylo 
informováno o nutnosti doplatku věcného břemene ve výši 16.800,- Kč ze strany obce. Bylo 
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konstatováno, že problém byl komplexně projednán na pracovní poradě dne 20.8.2007 a 
příslušné návrhy jsou zahrnuty v návrhu na usnesení z dnešního zasedání ve smyslu závěrů 
z této pracovní porady.  
Na jednání se dostavil p. Černý 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10  /    0     /    0 
 

c) smlouva o sdružení finančních prostředků na společný sociální fond a pravidla jeho 
čerpání obcí Bušovice, Břasy, Osek, Volduchy, Dobřív Holoubkov, Mýto 
Návrh byl předložen písemně obcí Bušovice na základě výsledku auditu hospodaření této 
obce pracovníky kontrolního odd. KÚPK Plzeň.  Návrh smlouvy předložen písemně a 
projednán na pracovní poradě zastupitelstva dne 20.8.2007, kde po diskusi a zodpovězení 
dotazů bylo doporučeno návrh schválit v souladu se zákonem o obcích.  
Diskuse: 
p. Fišer: 
Vznesl ještě dotaz na jak dlouho je smlouva uzavírána. 
p. Vild: 
Návrh smlouvy je na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Další dotazy nebyly, 
proto doporučil hlasovat ke schválení této smlouvy: 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10    /    0     /    0 
 

d) záměr prodeje obecního pozemku st. 428 – 114 m2 - ruina bývalého skleníku pod 
„Bartošovou vilou“ 

Záměr prodeje byl zveřejněn po projednání na zasedání ZO 2.7.2007. Na tento záměr reagovali 
pouze manželé Vondráškovi  s tím, že nabízí cenu 30,- Kč/m2. Toto bylo předběžně projednáno 
na pracovní poradě ZO dne 20.8.2007, kde předběžně zastupitelstvo se sjednotilo na názoru 
předmětný pozemek prodat za nabízenou cenu s ohledem na fakt, že obec k tomuto pozemku 
nemá přístup, z hlediska využití do budoucnosti pro potřeby obce se tento jeví jako nadbytečný 
a navíc je z něho třeba odstranit stavbu, která je v havarijním stavu, což by si vyžádalo nemalé 
náklady ze strany obce.  Hrozí zde nebezpečí zřícení, případného úrazu apod.Povinností nového 
majitele bude na své náklady stavbu odstranit včetně  zajištění příslušného stavebního řízení 
k věci. Vzhledem k tomu, že manželé Vondráškovi jsou majitelé sousedního pozemku, je zde 
předpoklad jeho lepšího využití. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10   /   0   /    0 

 
e) žádost pí Vainerové a manželů Dudlových z Prahy o odkoupení části pozemku obce 

p.p.136/2 ( cesta – chaty Hůrecká)   
Vzhledem k tomu, že se jedná sice o slepou komunikaci, která končí na kraji lesa a z hlediska 
např. zajištění požární ochrany a přístupu k lesu v této části chatové oblasti ZO rozhodlo této 
žádosti nevyhovět a tím i nevyhlásit případný záměr prodeje pozemku.  
 
  PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10   /   0   /    0  
 
f) žádosti pí. Krobové z čp. 2 a pí. Klokočníkové z čp. 4 o souhlas s výstavbou dřevěných 

zahradních domků bez základů na jimi pronajatém pozemku od obce p.p.198/1 
(zahrádky pod starým panelákem) 

Zastupitelstvo souhlasilo s návrhem jmenovaných ve smyslu jejich žádosti s tím, že nájemní 
smlouva na zahrádku řeší další případné záležitosti. V případě ukončení nájemní smlouvy na 
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uvedený pozemek uvedou bez náhrady ze strany  obce  tento do původního stavu. Zajistí si též 
příslušné náležitosti této stavby v souladu s novým stavebním zákonem,  včetně respektování 
stanoviska sousedů – manželů Vondráškových k otázce požárně nebezpečnému prostoru stavby, 
v případu pí. Klokočníkové.  
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
 10      /   0   /   0      
 
g) stanovisko obce Holoubkov k soudnímu sporu s Wilhelmem Vagem ve věci „Bartošova 

vila“  
Návrh stanoviska byl předložen již na pracovní poradě ZO. Zastupitelstvo k němu nemělo 
připomínek, proto toto bylo předloženo na základě vyžádání Okresnímu soudu v Rokycanech. 
Bylo též rozhodnuto předložit toto ke schválení dnešnímu zasedání zastupitelstva-.  
 
PRO/PROTI/ZDRˇŽ 
    10     /   0   /    0        
 
 
h) žádost pí. Nováčkové z čp. 86 o vrácení ½ poplatku za popelné z důvodu její 

nepřítomnosti v obci  
Bylo také projednáno na pracovní poradě . Po diskusi bylo rozhodnuto žádosti pí. Nováčkové 
nevyhovět. Podobné případy příslušná vyhláška obce neřeší a není této žádosti možné vyhovět 
také z tzv. precedentních důvodů.  
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10    /   0    /    0 
 
 
ch)  žádosti pí. Pourové z čp. 282, slečny Pelcové z čp. 4 a p. Čecha z čp. 291 o povolení 
úprav v bytových a nebytových prostorách obce, které mají pronajaty 
 Jednotlivé žádosti byly projednány. Bylo rozhodnuto těmto občanům vyhovět ve smyslu jejich 
žádostí s tím, že příslušné úpravy tito v předmětných prostorách provedou na vlastní náklady a 
v případě p. Čecha a sl. Pelcové též uzavřou příslušnou smlouvu se správcem BF INZULOU 
Rokycany. V případě potřeby si též zajistí příslušné stavební řízení ve věci.  

 
    PRO/PROTI/ZDRŽ 
      10  /    0    /    0 
 

i) předložená vyžádaná nabídka Zámečnictví Řehák na výrobu a montáž ocelového 
zábradlí kolem jímky u hasičského cvičiště 

Zastupitelstvo po projednání rozhodlo nabídku přijmout ( ve variantě b) v pozinkované úpravě) . 
Souhlasí s nabídkovou cenou 22.110,- Kč včetně DPH s realizací v r. 2007.  

 
   PRO/PROTI/ZDRŽ 
      10  /    0    /   0 

 
j) hospodaření INZULY na správě BF obce za 1. pololetí 2007 
Projednáno na pracovní poradě ZO včetně návrhu na provedení nezbytných oprav komínů a 
souvislých záležitostí v čp. 196 a 166.  
Zastupitelstvo vzalo předloženou informaci na vědomí s tím, že souhlasí s provedením 
nezbytných výše uvedených oprav komínů. 
 
k) úprava měsíčního nájmu v obecních bytech od 1.1.2008 dle zákona č. 107/2006 Sb. a 

sdělení MMR č. 151/2007 Sb. dle předloženého návrhu INZULY 
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Po projednání na pracovní poradě zastupitelstvo rozhodlo využít této možnosti úpravy 
regulovaného nájemného ve smyslu zákona v souladu s návrhem INZULY.Nájemné se proto 
v obecních bytech od 1.1.2008 po oznámení nájemníkům upraví takto: 
pův. I. kategorie z 16,20 Kč/m2  na  17,54 Kč/m2 
pův. II, kategorie z 13,06 Kč/m2  na 15,20 Kč/m2 
pův. IV. kategorie  z 8,17 Kč/ m2 na 10,73Kč/m2 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10  /   0   /   0   
 
l) připomínka Ing. Tůmy k otázce zpracování rozpočtového výhledu obce na příští 

období 
Bylo diskutováno na pracovní poradě, kde došlo ke shodě tento výhled zpracovat do konce 
volebního období do roku 2010 ve spolupráci finančního výboru a vedoucích funkcionářů obce.  
 
m)  problematika kolem  řešení otázek starého sídliště 
Pan Fišer informoval o průběžném stavu řešení. V souvislosti s tím konstatoval, že u 4 nájemců 
starého sídliště byly zjištěny problémy z hlediska občanského zákoníku s užíváním bytu. Navíc 
2 tito nájemci byt nejen neužívají, ale užívají své nemovitosti – rodinné domky, což bylo 
zjištěno i výpisem z KN. Pan Štochl již není v bytě se svou rodinou ani trvale hlášen. Doporučil 
proto zrušit nájemní smlouvu panu Štochlovi z čp. 195 a p. Vildovi z čp. 182 z výše uvedených 
důvodů. Dále popsal některé další výstupy z komise pro spolupráci s INZULOU, kde mj. 
kritizoval fakt, že na pracovní poradě byly diskutovány i problematické opravy BF ve starém 
sídlišti v r. 2006. V zápise to však uvedeno nebylo. Na to reagoval. p. Vild, kde objasnil důvody 
jak k tomu došlo s tím, že to bude doplněno přílohou k zápisu z pracovní porady ZO ze dne 
20.8.2007. Po té bylo přistoupeno k hlasování o zrušení nájemních smluv v případě p. Štochla a 
p. Vilda. 
PRO/PROTI/ZDRŽ  
  10/   0     /     0 
 
n) zavedení nových internetových stránek obce na webové adrese www.obecholoubkov.cz  
Informaci o této záležitosti přednesl p. Fišer, kde vysvětlil otázky kolem vzniku a členění těchto 
stránek obce i možnosti do budoucna z hlediska komplexnosti informace a styku s veřejností. 
V souvislosti s tím navrhl zpracovateli těchto stránek p. Miroslavu Vildovi ml. ( 1986 ) odměnu 
ve výši 5.000,- Kč.  
Diskuse: 
p. Ing. Tůma: 
Jak dlouho se na stránkách pracovalo.  
p. Fišer: 
Odpověděl na dotaz p. Ing. Tůmy, kde mj. popsal způsob jak se stránky tvořily.  
p. Kurdík: 
Konstatoval, že pokud by podobnou práci dělala specializovaná firma její odměna by byla jistě 
podstatně vyšší určitě 10 tis. Kč případně i více.  
Bylo přistoupeno k hlasování k návrhu p. Fišera o odměně za zpracování stránek: 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  9    /   0    /   1 
 
o) protestní dopis starosty Trokavce J. Neorala k zamýšlenému zřízení americké radarové 
základny  ve VVP Brdy 
Starosta Trokavce zaslal protestní dopisy adresované předsedovi vlády, poslancům, senátorům, 
tisku i předsedkyni senátu USA k výše uvedené problematice. Starosta obce p.Vild se 
k problematice radarové základny jako osoba postavil již v minulosti, což bylo m.j. 
projednáváno i na zasedání ZO 28.5.2007. Podepsal tehdy jako osoba – starosta obce podobné 
protestní dopisy jejichž iniciátorem byl starosta Štítova p. Hudec. Zastupitelstvo jako takové 

http://www.obecholoubkov.cz
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tuto otázku (zřízení radaru) dosud neprojednávalo. Záležitost byla projednávána a diskutována i 
na pracovní poradě ZO dne 20.8.2007, kde starosta obce p. Vild tyto materiály z Trokavce 
předložil. Bylo dohodnuto, že starosta dá k dispozici všem zastupitelům v písemné podobě 
zmiňované materiály z Trokavce s tím,  aby mohli zvážit svůj postoj k těmto materiálům a 
názorům v nich uvedených. Poté následně, že bude na zasedání ZO 27.8.2007 tedy dnes 
rozhodnuto hlasováním zda se zastupitelstvo jako celek připojí k nesouhlasu formulovaném 
v dopisech starosty Trokavce nebo ne. Zmiňované materiály byly všem zastupitelům předány 
spolu se zápisem z pracovní porady.  
Diskuse: 
p. Fišer: 
Konstatoval, že materiály obdrželi 24.8.2007, stanovisko starosty k věci již bylo diskutováno 
v minulosti. Je pravdou, že většina obcí v okolí VVP Brdy se staví ve většině proti výstavbě 
radaru. V Holoubkově však nebylo referendum ani anketa k této věci. K získání názorů občanů 
by bylo možné využít i nových webových stránek obce, kde  v sekci diskuse by bylo možné 
vyjádřit.   
p. Vild: 
Konstatoval, že ne každý má přístup k internetu  a diskuse by proto na tomto webu asi neměla 
plně vypovídající schopnost o celkovém názoru občanů Holoubkova. Myslí si, po mnoha 
diskusí s občany, že v Holoubkově je situace obdobná jako v jiných obcích tzn. že drtivá většina 
občanů s  výstavbou radaru nesouhlasí. Je však otázkou jak se k těmto negativním postojům 
postaví vláda a parlament, zda vezmou názory občanů v potaz při závěrečném hlasování o věci. 
Po zkušenostech  se obává, že asi ne.  Dnes se jedná o získání názoru zastupitelstva jako 
reprezentanta obce Holoubkov, ne obce jako celku. Zde by muselo být skutečně vyhlášeno např. 
referendum k věci.  
p. Ing. Tůma: 
Konstatoval, že předložené materiály prostudoval. S některými pasážemi souhlasí s některými 
ne. Pokud se má k problematice postavit jako k celku s obsahem dopisů nesouhlasí.  
p. Bezstarosti: 
Konstatoval, že si vytváří svůj názor k věci. Myslí si, že ochrana kontinentu je potřebná, proto je 
potřebné i vybudování podobného zařízení, ovšem ne v místě, které je hustě obydlené. Proto 
není pro výstavbu v Brdech.  Je třeba brát v potaz  i ochranu přírody, což má obavu, že není 
v tomto případě bráno dostatečně na zřetel.  
p. Kurdík: 
Pochází ze Strašic tedy obce bezprostředně u VVP. Jako osoba je pro radar. Konstatoval, že 
strašičtí občané dodnes neví, zda ve VVP v  tzv. útvaru „ U němých“ jsou kupříkladu rakety 
nebo jiné zbraňové systémy i z dřívějšího období.  Souhlasil by, aby na webu obce se občané 
k problému radaru vyjádřili. Dále popsal některé záležitosti v souvislosti s radarem nebo tímto 
záměrem vyvolané jako např.  Sdružení majitelů pozemků kolem Padrťských rybníků s cílem 
vykoupení pozemků a podobné akce a iniciativy. Je faktem, že kolem Padrťských rybníků je 
dodnes nezdevastovaná příroda. 

     p. Hrůza: 
Připomenul některé záležitosti kolem vzniku VVP Brdy v r. 1927, kdy byl tento vyhlášen. 
Popsal zde m.j. postoje okolních obcí včetně Rokycan i závěr tehdejšího prezidenta republiky 
T.G. Masaryka k věci. Je faktem, že co se v minulosti dávné či současné kolem tohoto VVP 
odehrávalo, šlo vždy mimo občany. On jako osoba je proti výstavbě radaru ovšem dle slov, 
které již uvedl to zřejmě mnoho platné nebude a zařízení zde bude vybudováno bez vlivu názorů  
občanů na věc. 
p. Bezstarosti: 
Dle jeho poznatků jsou v tomto VVP 3 radary m.j. velký meteorologický radar na kótě Praha. 
Konstatoval, že případná obsluha radaru by byla mimo náš vliv, obsluhovali by jej občané 
z USA.  Dále konstatoval,  že v této naší oblasti je nejstarší geologický útvar tzv. Barrandien, 
což mělo zřejmě také vliv na výběr lokality.  
p. Hrůza: 
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Reagoval na vystoupení p. Kurdíka, kde konstatoval, že celý prostor je majetkově vyřešen a 
dořešen, je jednoznačně státu, kdy veškeré nároky původních vlastníků včetně JCM byly 
v minulosti vypořádány. Proto podobné iniciativy viz. Padrťské rybníky dle jeho názoru nemají 
šanci cokoliv změnit. 
p. Kurdík: 
Reagoval na p. Hrůzu s tím, že neměl na mysli pozemky uvnitř VVP u Padrťských rybníků a 
v bezprostředním okolí, ale  vně tohoto VVP v blízkosti této lokality.  
p. Vild: 
Vznesl dotaz směrem k zastupitelům po proběhlé diskusi, zda vůbec cítí potřebu se k otázce 
vyjádřit  -  tedy problematiku projednávat. Ke svému stanovisku konstatoval, že on je 
jednoznačně proti radaru, což m.j. dokázal svým postojem v minulosti k věci viz zasedání ZO 
28.5.2007. Své stanovisko nezměnil a nezmění. Dle svého názoru toto vyjádřil dostatečně a 
jasně. Nyní bychom se k problému měli postavit zastupitelstvo jako celek. 
p. Ing. Tůma: 
Konstatoval, že byly nastoleny  otázky kolem  dopisu starosty  Trokavce k věci k tomu je třeba 
se dle jeho názoru vyjádřit souhlasným či nesouhlasným stanoviskem.  
pí. Vildová: 
Dle  jejího názoru to není první ani poslední dopis k této otázce, když se vyjádříme k jednomu 
budeme se muset potom vyjadřovat ke všem. 
p. Fišer: 
Znovu doporučil zavést a schválit diskusi k radaru na www. stránkách obce. 
p. Vild: 
Z proběhlé diskuse dle jeho názoru vyplývá, že zřejmě není ochota ze strany zastupitelstva se 
k tomuto problému postavit, proto dal na  zvážení, zda tento bod nestáhnout z programu.  
p. Ing. Tůma: 
Doporučil, aby se o postoji k dopisům starosty  Trokavce ve věci radaru hlasovalo.  
p. Vild: 
Předložil návrh, aby se nejprve prohlasovalo, zda návrh projednávat – tedy hlasovat o souhlasu 
či nesouhlasu s předloženými materiály starostou Trokavce k věci radaru.  
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
   9   /   0   /   1 
 
Dále bylo přistoupeno k hlasování, zda zastupitelstvo jako celek souhlasí s obsahem dopisů 
starosty  Trokavce.  
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  4    /     4    /    2     - návrh nebyl přijat. 
 
p) zpráva o činnosti kontrolního výboru za uplynulé období  
Předložil předseda kontrolního výboru p. Kurdík. Zabýval se prací kontrolního výboru i 
problematikou plnění usnesení ZO. Zpráva byla předložena písemně a je v příloze hlavního 
zápisu.  Dále p. Kurdík v další části svého vystoupení informoval zasedání, že fotbalový klub TJ 
Holoubkov založil žákovské družstvo fotbalové přípravky a informoval též o přípravě investiční 
akce  výstavby kabin na fotbalovém hřišti. 
 
 

7) Diskuse 
p. Bezstarosti:  
Vznesl dotaz, zda je projednáno malování ve zdravotním středisku v rámci dlouhodobého záměru 
oprav.  
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p. Vild: 
Necháme si předložit nabídku,  do konce roku je třeba nejdříve  opravit střechu. Musí se udělat 
sonda, je špatně udělaná paroizolace vnitřku pod stávající střechou.  Střecha hlavní budovy bude 
řešena  následně, není zase až v takovém stavu jako je střecha na klubovně hasičů.   
p. Bezstarosti: 
Žádost o opravu střechy na klubovně SDH podal již v r. 2003. 
pí. Vildová: 
Upozornila na padlou kunu a dvou polí hradby vpředu u hotelu Bělohlávek. Tvoří se tam skládka 
větví a jiného odpadu.  
p. Ing. Tůma: 
Tázal se, zda ještě bude letos v obci  provedena seč veřejného prostranství. Trojúhelník před p. 
Švihlou nebyl v rámci druhé seče posekán. 
pí. Jarošíková: 
Upozornila na tvořící se novou  propadlinu  již opraveného chodníku u pí. Brůhové, poblíž vchodu 
do mateřské školy.    
p. Vild: 
Reagoval na přednesou diskusi a odpověděl na dotazy v ní vznesené. 
 
 8) Usnesení a závěr 
Návrh na usnesení přednesl p.Ing. Tůma. Připomínky k návrhu nebyly, proto bylo přistoupeno 
k hlasování o schválení předloženého návrhu usnesení: 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10   /    0     /     0  
 
 
        Závěr zasedání provedl p. Vild, poděkoval všem za účast a  zasedání ukončil ve 22,00 hodin. 
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USNESENÍ   ZASTUPITELSTVA OBCE  č. 5.   ZE  DNE  27.8.2007 
 
 

I    Bere na vědomí: 
1. Informace projednané na pracovní poradě ZO  dne 20.8.2007. 
2. Zprávu o zajištění nového školního roku 2007/2008 v PO   ZŠ a MŠ  Holoubkov.  
3. Výpis  – souhrn  Rozbor hospodaření INZULY Rokycany na BF obce za 1. pololetí 2007. 
4. Zprávu o činnosti kontrolního výboru. 

 
II. Schvaluje:  

1. Rozbor hospodaření Obce Holoubkov za 1. pololetí 2007 dle předloženého písemného materiálu 
bez výhrad. 

2. Změnu rozpočtu Obce Holoubkov na rok 2007 č.1 dle předloženého písemného materiálu. 
3. Hospodaření PO  ZŠ a MŠ Holoubkov za 1. pololetí 2007 dle předloženého přehledu – tabulky. 
4. Smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch obce Holoubkov mezi Obcí Holoubkov a 

firmou TGS s.r.o. ve vztahu k pozemkové parcele 63/2  u čp. 98 v majetku firmy TGS. 
5. Hodnotu doplatku věcného břemene k tomuto pozemku dle zpracovaného znaleckého posudku 

ve výši 16.386,- Kč a souhlasí s vyplacením této částky z prostředků obce firmě  TGS na základě 
vzájemné dohody ze dne 3.7.2007. 

6. Smlouvu o sdružení finančních  prostředků na společný sociální fond zaměstnanců obcí 
Bušovice, Břasy, Osek, Volduchy, Holoubkov, Dobřív a Mýto dle předloženého návrhu smlouvy 
včetně pravidel čerpání prostředků z tohoto společného fondu. 

7. Prodej obecní parcely 428 o výměře 114 m2 na základě zveřejněného záměru a následné nabídky 
manželům Luboši a Janě Vondráškovým z čp. 268 Holoubkov za cenu 30,- Kč/m2 s tím, že na 
své náklady odstraní ruinu stavby bývalého skleníku včetně zabezpečení příslušného stavebního 
řízení dle stavebního zákona a následnou rekultivaci pozemku. 

8. Žádosti pí. Klokočníkové z čp. 4 a pí. Krobové z čp. 2 o souhlas  s výstavbou malých dřevěných 
zahradních domků bez základu jako sklad zahradního nářadí na jimi pronajatých zahrádkách od 
Obce  pod starým panelákem p.p.198/1 s tím, že jsou povinni projednat tuto výstavbu s odborem 
výstavby MěÚ Rokycany a n a akci zajistit vlastní péčí a na vlastní náklady příslušné vyjádření 
stavebního úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb.Při případném zániku  nájemního vztahu uvedeou 
pozemek do původního stavu na vlastní náklady. 

9. Stanovisko Obce Holoubkov k soudnímu sporu ve věci “Bartošova vila“vyžádané Okresním 
soudem v Rokycanech, které bylo OÚ zpracováno. 

10. Žádosti pí. Pourové z čp. 282, sl. Pelcové z čp. 4 p. Čecha z čp. 291 o povolení úprav v bytových 
a nebytových prostorách obce, které mají pronajaty a to na vlastní náklady ve smyslu jejich 
předložených žádostí. 

11. Nabídku k realizaci od Zámečnictví Řehák na výrobu a montáž ocelového zábradlí kolem 
zádržné jímky u hasičského cvičiště na p.p. 98/1 ve smyslu předložené nabídky. 

12. Na základě předloženého návrhu INZULOU Rokycany úpravu měsíčního nájmu v obecních 
bytech od 1.1.2008 dle zákona 107/2006 Sb. u bytů pův. I. kategorie na 17,54 Kč/m2, pův. II. 
kategorie na 15,20 Kč/m2 a pův. IV. kategorie na 10,73 Kč/m2. 

13. Závěry k hospodaření PO   ZŠ a MŠ  Holoubkov obsažené v zápisu z pracovní porady ZO dne 
20.8.2007 k této problematice. 

14. Odměnu ve výši  5.000,- Kč pro Miroslava Vilda ml. r.očník 1986  za vytvoření webových 
stránek obce. 

15. Ukončení nájemní smlouvy na byt p. Zdeňka Vilda, čp. 182 a p. Marcela Štochla, čp. 195 
z důvodu podle §711 odst. 2 písm. c) a d)  zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném 
znění.  

16. Převod finančních prostředků ve výši 1,5 mil. Kč z běžného účtu na jinou formu vyššího 
zúročení, např. IKS nebo  jiné kapitálové fondy.  
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III. Neschvaluje: 
 

1. Žádost pí Nováčkové z čp. 86 o částečné vrácení poplatku za popelné na r. 2007.  
2. Žádost pí. Vainarové a manž.  Dudlových z Prahy o odkoupení části obecního pozemku 136/2 k.ú. 

Holoubkov. 
3. Souhlasné stanovisko zastupitelstva obce Holoubkov s protestními dopisy zaslané starostou 

Trokavce Janem Neoralem  k zamýšlenému  zřízení radarové základny USA ve VVP Brdy. 
 

                
 
 
 
IV. Ukládá: 

 
a) starostovi obce a finančnímu výboru  

zahájit práce  na přípravě a zpracování rozpočtového výhledu obce na příští období do r. 
2010. 

 
b) finančnímu výboru vypracovat nabídky kapitálových společností pro zhodnocení finančních 

prostředků obce  ve výši 1,5 mil. Kč společně s doporučením vybraného fondu. 
 
c) starostovi a místostarostům realizovat závěry schváleného  usnesení v části II schvaluje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         …………………………… 

                                                                                                                Vild Miroslav - starosta 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
p. Fišer Lukáš: ………………………          
 
pí. Vildová Anna: ………………………………… 
 
Zapsala: Grimmová 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 
Sejmuto: 


