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ZÁPIS  ZE   ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA   OBCE   
HOLOUBKOV 

KONANÉHO   DNE  28.5.2007 
Přítomni:  p. Vild, pí. Mgr. Kořánová,  pí. Mgr. Křejdlová,  pí. Vildová  p. Fišer,  
                  p. Ing. Tůma, p. Černý, p. Bezstarosti. p. Ing. Tichý 
 
Omluveni:   p. Hrůza, p. Kurdík – rodinné důvody 
 
          Zasedání zahájil starosta p. Vild v 19, 10 hod., který také řídil  další průběh jednání. Úvodem přivítal 
všech 8  přítomných  občanů a seznámil je s návrhem programu zasedání zastupitelstva obce, který byl  
zveřejněn na úřední desce.  Po té předložil návrh programu ke schválení. Na to reagoval p. Fišer s tím, že 
doporučuje do bodu č. 6 – různé doplnit projednání článku v okresních novinách ohledně údajného 
nesouhlasu obce Holoubkov k výstavbě radarové základny ve VÚ Brdy. Po té bylo přistoupeno k hlasování 
ke schválení programu včetně navrženého dodatku do bodu č.6. 
 
 
Program  : 

1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 
2) Kontrola usnesení. 
3) Hospodaření obce za 1. čtvrtletí r.  2007. 
4) Činnost SDH v obci včetně krizového řízení při mimořádných situacích. 
5) Stav na úseku veřejného pořádku v obci. 
6) Různé 

- záměr pronájmu obecního majetku, 
- průběh investiční akce „Chodníky“, 
- žádosti občanů, 
- prodej obecního pozemku st. 342, 
- smlouva o údržbě zeleně na r. 2007, 
- návrh změny SÚP obce. 

7) Diskuse. 
8) Usnesení a závěr. 

 
 
 
PRO /    PROTI /   ZDRŽ 
  8    /        0        /       0           
  
 
1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

a) Do návrhové  komise byli navrženi : p. Fišer,  p. Ing. Tůma  a p. Bezstarosti  
 
 PRO  /  PROTI  /  ZDRŽ    
   8      /      0       /      0       
                                           
 

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

PRO  /    PROTI  /   ZDRŽ   
   8    /        0        /      0 
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2. Kontrola usnesení 
Kontrolu usnesení provedl p. Vild.  Konstatoval, že usnesení zastupitelstva  č. 2 ze  zasedání zastupitelstva 
ze dne 16.4.2007 mimo schvalujících bodů, kterých bylo 23,  dále uložilo 5 bodů směrem ke starostovi a 
místostarostům a 2 body směrem k ředitelce PO  ZŠ a MŠ.  Mimo tyto dále vzalo zastupitelstvo 6 bodů na 
vědomí. Starosta konstatoval, že  schválené body byly zajištěny respektive jsou dále zajišťovány z důvodu 
jejich dlouhodobější platnosti a náročnosti zajištění.  Obdobná situace je i u ukládacích bodů směrem 
k starostovi a místostarostům, kde se hledají možnosti získání dotací na opravy bytového fondu, obdobně se i 
průběžně zajišťují  přijaté závěry  ze dne 16.4.2007 respektive pracovní porady z 2.4.2007 k bytovému fondu 
obce jako celku.  Bod č.3 ohledně vratky za spotřebu elektrické energie  na TV vysílači na čp. 4 je již 
zajištěn, faktura ze strany obce směrem k INZULE byla proplacena a INZULA dle přiložené zprávy zajistila 
vratku za spotřebovanou energii směrem k příslušným nájemníkům. U bodu č. 4 byla tato záležitost 
s REVOSEM projednána  a dále bude ještě provedena fyzická kontrola  k otázce zajištění a průběhu 
likvidace kalů na ČOV. Co se týče likvidace odpadních vod od budoucích kabin na fotbalovém hřišti toto 
bude zajištěno domovní ČOV s přepadem do stávající dešťové kanalizace. Toto řešení se zatím jeví jako 
nejvýhodnější a relativně nejméně nákladné.  O dalším vývoji v řešení tohoto problému bude zastupitelstvo 
průběžně informováno. Co se týče uložených bodů směrem k ředitelce PO ZŠ a MŠ tento úkol bude ze 
strany PO průběžně zajišťován, obdobně jako bod č. 2 co se týče závěrů kontroly hospodaření PO za rok 
2006. Specifikace jednotlivých výdajových kapitol rozpočtu PO na rok 2007 bude ještě doplněna.  
Zásadní připomínky k předložené kontrole usnesení nebyly, proto starosta doporučil vzít předloženou 
kontrolu usnesení na vědomí. 
 
3. Hospodaření obce za 1. čtvrtletí roku 2007 
Úvodní slovo k tomuto bodu provedl p. Vild na základě písemně předloženého materiálu. 
Konstatoval, že hospodaření obce za I. čtvrtletí 2007 Kč při celkových příjmech 3, 851.330,- Kč a 
při celkových výdajích 1, 927.150,- Kč skončilo přebytkem jak z uvedeného vyplývá téměř 2 mil 
Kč. Vývoj v oblasti příjmů dle jednotlivých kapitol je v celku pozitivní bez výraznějších výkyvů 
z hlediska předpokladů.   V oblasti vydání se zejména ve 2. čtvrtletí tento relativně pozitivní trend 
výrazně změní, neboť budou proplaceny faktury za investiční akci „Chodníky“ splatné ve 2. 
čtvrtletí 2007, kdy by měla být i tato akce dokončena  a tím se oblast výdajů ve 2. čtvrtletí podstatně 
zvýší. Celkově však vývoj  nevybočuje z celoročního  rámce  stanoveného schváleným rozpočtem 
obce na rok 2007.  Proto doporučil předložený materiál o hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2007 
schválit bez výhrad a otevřel k předloženému materiálu diskusi: 
p. Ing. Tůma: 
konstatoval, že nemá k oblasti hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2007 připomínky. Tento materiál byl 
taktéž projednán ve finančním výboru se stejným výsledkem. Proto se připojil k návrhu starosty  
předložený materiál schválit bez výhrad.  
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  8    /      0     /     0 
 
Do jednání ZO se dostavil p. Černý Miloš v 19,25 hod. 
 
4. Činnost SDH v obci včetně krizového řízení při mimořádných situacích. 
V úvodu tohoto bodu vystoupil p. Vild. Konstatoval mimo jiné, že náš SDH je stabilizovaný, akce 
schopný a dosahuje velmi dobrých výsledků ve své práci jak v oblasti výcviku, prevence, tak 
zejména i represe při likvidaci požárů nebo havárií. Je zařazen do I. výjezdové skupiny, což 
znamená že naši hasiči jsou nasazováni podle situace ihned po výjezdu profesionálních hasičů 
z Rokycan. Všichni naši hasiči jsou dobrovolní, přesto při tzv. „ostrém výjezdu“ vyjíždí velmi brzy 
v rámci stanovených limitů. Tento fakt konec konců mohou posoudit i laicky občané – posouzení 
doby od vyhlášení požárního poplachu sirénou do výjezdu naší jednotky. Tato doba je velmi kráká, 
ať už se jedná o denní nebo noční dobu. Zúčastňují se též zejména mladí členové jednotky 
požárního sportu v rámci Západočeské hasičské ligy, kde také dosahují dobrých výsledků a neustále 
se zde zdokonalují. Tato činnost je velmi dobrým doplňkem výcviku jednotky a na podobných 
akcích se též stmeluje její kolektiv. Obec se snaží vytvořit pro činnost jednotky dobré materiální 
podmínky, což m.j. ukazuje fakt, že v posledních letech na činnost našich hasičů vyčleňuje ze svého 
rozpočtu částku cca 400 tis. Kč ročně, což je v porovnání s ostatními obcemi poměrně velká částka 
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s ohledem na velikost obce a možnosti. Činností sboru se zabývalo zastupitelstvo za účasti výboru 
SDH na pracovní poradě dne 7.5.2007 kde došlo k dohodě na některých prioritách a závěrech, které 
jsou obsaženy v zápisu z této pracovní porady. Zde zastupitelstvo poděkovalo hasičům za dosažené 
výsledky a odvedenou práci za uvedené období, souhlasilo  s provedením rozšířením a narovnáním 
vjezdu k hasičské zbrojnici o cca 3 m, dále s provedením opravy střechy nad stávající klubovnou ve 
zdravotním středisku a také s celkovou opravou prostor za hasičskou zbrojnicí,kde měli hasiči 
klubovnu v minulosti. V neposlední řadě  zajištění opravy techniky zejména cisterny T 815 CAS 32  
a také pokračování prací na části hasičského cvičiště u rybníka zejména s důrazem na zatravnění 1 
poloviny plochy. V další části tohoto bodu doporučil otevřít  diskusi k problematice SDH: 
p. Ing. Tůma: 
Připojil se k poděkování hasičům za jejich práci, dále vznesl dotaz, zda všechny akce o kterých bylo  
hovořeno zejména z hlediska oprav se tzv. vejdou do rozpočtu SDH tedy 400 tis. Kč.  
p. Vild: 
Reagoval na dotaz p. Ing. Tůmy s tím, že některé věci budou hrazeny z rozpočtu SDH a však např. 
položka na opravu střechy nad klubovnou SDH ve zdravotním středisku je rozpočtována zvlášť. 
Došlo také k dohodě, že podle možností a vývoje by se tato problematika řešila rozpočtovou 
změnou. 
p. Dongres: 
Poděkoval za slova chvály k činnosti SDH za uplynulé období a také za podporu hasičů při jejich 
činnosti v požárním sportu. Informoval přítomné o výsledcích družstva v požární lize i o faktu, že 
byla také založena jednotka žen, která se prvně zúčastnila soutěže. Dále požádal, zda by bylo možné 
realizovat úpravu prostranství před požární zbrojnicí již v letošním roce v rámci investiční akce 
„Chodníky“ , která se zde provádí. V souvislosti s tím  vznesl dotaz, zda mají také hasiči vykácet 
tuje , které by v záměru překážely, případně další práce. Obec v minulém týdnu zajistila 
recyklovaný materiál ze zdejší investiční akce, který by bylo možné použít pro úpravu prostranství 
alespoň v základním provedení do doby získání dalších finančních prostředků. 
p. Vild: 
Reagoval na vystoupení p. Dongresa s tím, že akci je nutno řádně připravit jednak po stránce 
projektu a příslušného stavebního řízení. Podobné akce nelze dělat tzv. „ hurá stylem“ , vyžaduje 
určitý čas na přípravu akce. Částečně zde materiál sice máme k dispozici, bude však třeba položit 
kolem vjezdu a prostranství před hasičskou zbrojnicí nové obrubníky, upravit  plánované parkoviště 
pro základní školu v tomto prostoru a poté provést finální úpravu prostranství včetně řádně 
vybudovaného základu této komunikace s ohledem na těžkou techniku hasičů, která se zde 
pohybuje.  
p. Ing. Tůma: 
Doporučil zpracovat návrh včetně časového harmonogramu a zajištění prostředků na realizaci 
těchto schválených záměrů ze strany SDH, který by zastupitelstvo posoudilo a mohlo rozhodnout o 
dalším postupu ve věci.  
p. Vild: 
Upozornil, že limitující při realizaci těchto záměrů budou finanční prostředky. Obec má v letošním 
roce řadu rozpracovaných věcí a vše je nutné posoudit z hlediska reálnosti a možností rozpočtu.  
p. Bezstarosti: 
Konstatoval, že v letošním roce se SDH Holoubkov v rámci okrskové soutěže umístil na 1. místě. 
Upozornil, že již 4 roky se snaží připravit plán úkolů k řešení bez většího výsledku, teprve 
v současné době se problémy začínají řešit a je to i vidět v činnosti sboru.  
p. Dongres: 
Konstatoval, že projekční připravenost vjezdu ke zbrojnici měla být připravena v rámci akce 
Chodníky. V současnosti je dle jeho názoru vjezd horší, než byl dříve. Upozornil, že firma 
STRABAG dle jeho názoru dělá pomalu. Co se týče přestavby a opravy bývalé klubovny SDH 
konstatoval, že jsou schopni zajistit projekt pro stavební povolení včetně jeho autorizace. 
p. Vild: 
Reagoval na vystoupení p. Dongresa, kde vysvětli některé rozpory v jeho vystoupení m.j. s tím, že 
akce Chodníky byla připravována dlouhodobě, rozhodnutí o řešení opravy a úpravy prostranství 
před hasičskou zbrojnicí je staré 14 dnů, proto toto nešlo z pochopitelných důvodů časově sladit a 
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zahrnout do rámce této akce. V neposlední řadě to bude stát pochopitelně finanční prostředky, které 
je třeba mít tzv. volné. Další věc je příslušné stavební řízení, výběr dodavatele apod. což těžko 
půjde nyní sladit s ohledem na fakt, že firma STRABAG akci Chodníky již končí a má  
na smlouvané další akce. 
p. Ing. Tůma: 
Doporučil v rámci např. rozpočtové změny vyčlenit určitou část finančních prostředků na řešení 
nejdůležitějších priorit, které vyplynuly s diskuse jak na pracovní poradě 7.5.2007, tak i na dnešním 
zasedání.  
p. Dongres: 
V návaznosti na vystoupení p. Ing. Tůmy konstatoval, že v současné době je prioritou č. 1 pro  SDH  
řešení úpravy vjezdu před zbrojnicí.  
p. Ing. Tůma: 
Upozornil p. Dongresa , že v současné době je platné stavební povolení pouze na akci Chodníky, 
nikoliv na prostranství před hasičskou zbrojnicí. 
p. Fišer: 
Konstatoval, že se v probíhající diskusi poněkud tzv. ztratil. Na pracovní poradě 7.5.2007 se m.j. 
ptal, kde jsou největší priority pro SDH. Bylo dohodnuto, že se udělá vjezd pro zbrojnici. 
Upozornil, že v rozpočtu obce na rok 2007 je m.j. jedna položka ve výši 1 mil. Kč na komunikace 
v obci.  Vzhledem k tomu, že s touto částkou se počítalo zejména na akci zokruhování  Těškovská – 
Chejlavy a tato se pravděpodobně v letošním roce již nezahájí, proto by bylo možné dle jeho názoru 
použít tyto prostředky na řešení vjezdu před zbrojnicí, pochopitelně po příslušné rozpočtové změně. 
Také doporučil prvotně řešit vjezd a poté např. opravu klubovny, případně jiné problémy.  
 
5.Stav na úseku veřejného pořádku v obci. 
Úvodní slovo k problematice provedl p. Vild. Přivítal zástupce OOPČR Rokycany p. prap. Drozdu, 
který se zúčastní projednávání této problematiky a omluvil velitele OOPČR, který je služebně 
zaneprázdněn jinými úkoly. Dále zhodnotil uplynulé období v oblasti veřejného pořádku v obci, kde 
konstatoval, že situace se částečně zklidnila. V současnosti již nemusíme v obci řešit podobné 
problémy jako např. v závěru loňského roku. Neznamená to však, že situace je zde bez problémů. 
Stále dochází i když v menší míře k vandalství, poškozování veřejného majetku, rušení nočního 
klidu atd. Hlavním problémem je, že pachatelé této činnosti jsou v drtivé většině mladiství a 
bohužel i nezletilí. Ve spolupráci s policií v rámci poznávací činnosti těchto skupin mládeže bylo 
v Holoubkově v posledním období mnohé uděláno a v tomto úsilí budeme v příštím období nadále 
pokračovat. Dalším problémem je trestná činnost majetkového charakteru, kde v posledním období 
bylo v Holoubkově spácháno 5 trestních činů, jako krádeže vloupáním apod. Dále rozebral otázky 
dopravní situace v obci na kterou občané i obecní úřad důrazně upozorňuje příslušné orgány, což 
doložil i konkrétní korespondencí a fakty z reakcí na tuto korespondenci. Situace v této oblasti 
s ohledem m.j. na současnou legislativu a početní stavy příslušníků policie v okrese je velmi obtížně 
řešitelná. Největším problémem je zejména zvýšený pohyb kamionů a rychle jedoucích motorkářů, 
kteří nerespektují dopravní předpisy.  Dále následovala diskuse k tomuto bodu programu: 
p. Tůma: 
Upozornil, že motorkáři projíždějí obcí často bez registračních značek, neboť tyto mají překryté 
nebo je nemají vůbec. Dále upozornil na partu mladých lidí, která se schází v prostoru kolem DPS, 
kde zjistil m.j. např.  poškozenou fasádu ve výši cca 2 m podrážkou obuvi i další problémy.  
prap. Drozda: 
Reagoval na stav kolem motorkářů, kde m.j. uvedl. že tento stav netíží jen Holoubkov a příslušníky 
policie. Dále se zabýval některými postupy řešení těchto problémů. kde upozornil, že základním 
problémem zde je tzv. důkazní nouze.  Zabýval se také problematikou trestné činnosti mládeže, kde 
pohovořil o některých postupech řešení i zkušenostech policie v této oblasti.  Upozornil, že mají již 
vytipován okruh mladistvých a nezletilých pachatelů a nadále na tomto pracují. Samostatným 
problémem je zde podávání alkoholu mladistvým, což se však v Holoubkově zatím nejeví jako 
výrazný problém. V Holoubkově a jeho okolí však poměrně často dochází k vloupání do vozidel, 
což je velkým problémem.  
p. Tůma: 
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Upozornil na pokus o krádež osobního auta obyvatele DPS s tím, že se dnes obyvatelé DPS bojí i 
něco nahlásit policii. Dále v souvislosti se sníženou rychlostí v oblasti staveniště chodníků 
doporučil zde častěji rychlost měřit.  
 
p. Bezstarosti: 
Upozornil, že značka se sníženou rychlostí je poškozena. 
p. Ing. Tůma: 
Vznesl dotaz, zde šíře silnice po jejím zúžení je optimální pro průjezd dvou kamionů. 
p. Dongres: 
v Reakci na dotaz p. Ing. Tůmy konstatoval, že šíře komunikace pro míjení nákladních aut při 
dodržení rychlosti je dostatečná. Faktem je však ten, že kamiony i ostatní řidiči jedoucí po pravé 
straně se vyhýbají výmolům, které zde jsou nebo tyto objíždějí po chodníku a tím potom dochází 
k problematickým situacím. 
p. Vild: 
Upozornil, že stav v pravé polovině vozovky směrem na Mýto je 10 let starý problém, který zde 
spáchala již zaniklá firma Brdská stavební ze Strašic, která zde v roce 1997 pokládala vodovod a 
plynovod. Závady v reklamačním řízení neodstranili, obec jim pozastavila platbu ve výši více jak 
100tis. Kč. Firma však mezi tím zkrachovala a problém v Holoubkově zůstal. Při jednání na SÚS 
Rokycany  ředitel i provozní náměstek slíbili, že až ukončí svoji činnost STRABAG provedou 
nezbytné  provizorní opravy největších výmolů s tím, že až bude dokončen chodník po pravé straně 
dojde ke zfrézování povrchu vozovky a položení nového asfaltového koberce. Záleží však na 
finančních možnostech kraje.  
p. Ing. Tůma: 
Zabýval se problematikou rychlé jízdy motorkářů po obci, jejich hlučností apod. V souvislosti s tím 
vznesl dotaz kolik přestupků motorkářů je objasněno a potrestáno. Konstatoval, že pojedu-li autem 
80 km/hod budu bez problémů zastaven a potrestán, motorkář projede 150 km v hod. a nic se 
neděje.  
p. prap. Drozda: 
Reagoval na vystoupení p. Ing. Tůmy s tím, že je to velmi problematické a toto zdůvodnil 
. 
6. Různé 
 

a) informace na vědomí projednané na pracovní poradě ZO dne 7.5.2007  
Přednesl starosta podle zápisu z této pracovní porady a doporučil vzít tyto informace na vědomí. 
 
Vzato na vědomí. 

 
b) průběh akce „Chodníky“ a souvislé problémy  
Starosta podal průběžnou informaci o realizaci akce s tím, že je předpoklad, že hlavní práce 
budou dokončeny do konce května 2007. Dále informoval o závěrech, které k tomuto byly 
doporučeny přijmout na dnešním zasedání z pracovní porady ze dne  7.5.2007. Jedná se 
zejména o souhlas s podáním žádosti o dotaci ze SR na rok 2008 odeslanou na MF Praha, dále 
rozšíření vjezdu před hasičskou zbrojnicí a následnou úpravou tohoto prostoru včetně zbudování 
parkovacích míst pro potřeby a provoz školy. V neposlední řadě postup při řešení přemostění 
Hůrského potoka u Markovy vily v rámci této akce dle závěrů z pracovní porady.  
   PRO/PROTI/ZDRŽ 
     9     /     0     /    0 

 
c) přeložka sítí NN v péči ČEZ v obvodech obce Těškovská, Chejlavy, Nádražní s vazbou 

na veřejné osvětlení a rozhlas v rámci akce v roce 2007  
Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložený návrh bez připomínek s tím, že souhlasí se zadáním 
a realizací projektu souvislé přeložky VO a rozhlasu v rámci této akce dle nabídky firmy  H+ H 
v roce 2007. Potřebné finanční prostředky by byly případně řešeny rozpočtovou změnou. 
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d) žádost pí. Hany Nové z čp. 194 o proplacení nákladů na výměnu oken v jí využívaném 
obecním bytu 

Okna si v minulosti vyměnila po dohodě způsobem ošetřeným smlouvou s fi. INZULA a za 
podmínek touto smlouvou daných. Provedla to na vlastní žádost a na vlastní náklady. Dle 
názoru zastupitelstva nelze v dané chvíli měnit podmínky dané smlouvou s ohledem na další 
podobné možné případy. Poté bylo přistoupeno k hlasování k návrhu pí. Nové:   
PRO/PROTI/ZDRŽ 
   0   /   9   /    0           -      návrh nebyl schválen 
 
e)  žádost pí. Zítkové z čp. 96 o prominutí dluhu na nájemném 
Paní Zítková si podala žádost o prominutí dluhu na nájemném v původním bydlišti 
v Holoubkově čp. 4. Záležitost byla projednána na pracovní poradě a bylo dohodnuto s ohledem 
na možný presedens pí. Zítkové nevyhovět a postupovat obdobně jako v případě pí. Vítkové 
v minulosti, tzn. stanovit splátkový kalendář a záležitost projednat v soc.zdr. výboru 
s případným příspěvkem z fondu tohoto výboru. Přistoupeno k hlasování o schválení žádosti pí. 
Zítkové o prominutí nájmu: 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
   0     /    9   /   0              - návrh nebyl schválen 
 
f) žádost manželů Petrbokových – chata v Hamru o umožnění odběru surové vody z vrtu 
obce v Hamru 
Žádost také byla projednána na pracovní poradě ZO, kde po posouzení celé záležitosti 
v souvislostech bylo doporučeno této žádosti nevyhovět.  Bylo přistoupeno k hlasování o 
žádosti manželů Petrbokových: 
 
PRO/PROTI/ZDRˇŽ 
    0     /   9   /    0         - návrh nebyl schválen 
 
 
g) návrh na pronájem – zveřejnění záměru o pronájmu obecní parcely přilehlé k domu 
služeb (žádost p. Jankovský) 
Pan Jankovský předložil žádost o pronájem předmětného prostoru za účelem zřízení venkovního 
posezení k přilehlé restauraci, kterou provozuje. Zastupitelstvo posuzovalo tuto žádost na 
pracovní poradě. Bude třeba věc zvážit v souvislostech a možných problémech, doplnit některé 
údaje a poté definitivně rozhodnout. Prvotně však v souladu se zákonem o obcích musí být 
zveřejněn záměr  pronájmu pozemku. Hlasování o schválení záměru pronájmu pozemku: 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  9    /   0    /    0 
 
 
h)  prodej parcely st. 342 k. ú. Holoubkov v majetku obce v souladu s vyhlášeným 
záměrem ze dne 19.2.2007 
Jako zájemce o koupi této parcely po zveřejnění záměru se přihlásila pouze původní 
navrhovatelka p. Marie Herinková, Holoubkov čp. 16. Došlo ke shodě schválit prodej pí 
Herinkové za obvyklou cenu z podobných minulých případů a to 70,- Kč/m2 s tím, že případné 
ostatní náklady ponese také kupující strana.  
 

     PRO/PROTI/ZDRŽ 
        9  /    0    /    0 
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   ch)  dodatek smlouvy – nabídka firmy Majerová Zbiroh k sekání trávy na veřejných   
      prostranstvích obce na rok 2007 
     Firma Majerová Zbiroh nabídla provádění sekání trávy na veřejných prostranstvích na rok 2007  
     za stejnou cenu jako v roce 2006 tedy 2,20 Kč/m2 za jednu seč. Je předpokládáno uskutečnit v r.  
     2007 tři  seče nebo případně dle vývoje a potřeby.   
  
   PRO/PROTI/ZDRŽ 
       9  /    0    /    0 
 
     i)     projednání článku v okresních novinách „Rokycanský deník“  z 15.5.2007 ohledně 
údajného nesouhlasu obce Holoubkov s výstavbou protiraketové radarové základny USA ve 
VÚ Brdy 
 Tento bod programu byl doplněn na základě návrhu p. Fišera při zahájení zasedání.  Starosta uvedl, 
že o problematice radaru bylo několikrát hovořeno na pracovní poradě, zastupitelstvo se však 
k tomuto problému nikdy zásadně nevyjádřilo. Vzhledem k tomu, že se na starostu obrátil starosta 
obce Štítov p. Hudec s iniciativou starostů dotčených obcí v okolí  Vojenského újezdu Brdy s tím, 
že připravil dopis k odeslání předsedkyni senátu amerického kongresu, předsedovi příslušné komise 
kongresu a rozhodujícím novinám v USA konkrétně Waschington  Post a New York Times s tím, 
zda s jeho obsahem souhlasí a tento podepíše. Starosta jako osoba s tímto obsahem souhlasil a je 
proti tomu, aby záměr výstavby radaru USA nedaleko Holoubkova byl uskutečněn, tento dopis 
podepsal a následně byly příslušné dopisy odeslány do USA. V „Rokycanském deníku“ vyšel  výše 
zmiňovaný článek z kterého by se dalo odvodit, že s tímto nesouhlasí Holoubkov jako celek i když 
v podstatě obojí výklad je možný. Následně byla otevřena diskuse k tomuto problému: 
p. Fišer: 
Informace k návrhu jsou kusé, neúplné. V obsahu dopisu starostů se hovoří o tom, že drtivá většina 
občanů obcí je proti záměru výstavby radaru. Pozastavil se nad tím, kde starosta tuto informaci vzal, 
neboť v Holoubkově neprobíhala žádná anketa ani referendum k věci. Z článku vyplývá, že 
nesouhlasí Holoubkov jako celek, což však nelze v danou chvíli reálně doložit. Proto navrhl doplnit 
do usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva  odstavec následujícího   znění : Zastupitelstvo obce 
konstatuje, že starosta obce svým podpisem pod dopis odeslaný americkému kongresu ohledně 
výstavby základny protiraketové obrany ve vojenském výcvikovém prostoru Brdy vyjádřil svůj 
osobní názor na danou problematiku, nikoliv názor obce jako celku.  
p. Dezort: 
Vyzval ostatní zastupitele, aby se k danému problému vyjádřili, respektive sdělili proč se dosud 
k tomuto problému zásadně nevyjádřili. Dále popsal jak vypadá názorová hladina mezi politickými 
stranami i obyvateli na základě průzkumu veřejného mínění. Z těchto vyplývá, m. j. že 70% 
obyvatel ČR  je proti radaru na našem území.  
pí. Mgr. Kořánová: 
Na základě výzvy v diskusi sdělila, že za svou osobu na základě těch informací, které má 
k dispozici a které byly zveřejněny je proti záměru zde radar vybudovat.  
p. Ing. Tůma: 
Když se toto vezme tzv. na rovinu domnívá se , že informací k problematice je minimum. Je však 
proto zde radar umístit.  
p. Fišer: 
Konstatoval, že na základě dostupných informací zatím nemá vyhraněný názor na problematiku, 
vyčká proto dalších informací. Toto své stanovisko podpořil i svými zkušenostmi  z konzultace 
tohoto problému se senátorem MUDr. Sefzigem, který také dle  svého vyjádření sbírá další 
informace a vyhraněný názor k věci jak sdělil p. Fišerovi zatím také nemá.  
p. Vild: 
Konstatoval, že se k problematice radaru postavil otevřeně jak věci vidí. Faktem je, že i když 
oficielně mnoho informací sděleno nebylo včetně informací starostům, kde se postupovalo 
zvláštním výběrovým systémem, který nepochopil, bylo možné si dostatek informací pro formulaci 
svého názoru opatřit ať už na internetu, v denním tisku  i z různých dalších pramenů. Myslí si, že 
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není nač čekat a k problematice se otevřeně postavit. Vyčkávací postoj nic neřeší, je však 
jednodušší. S  drtivou většinou faktů obsažených v dopise pana Hudce směrem k Senátu kongresu 
USA souhlasil a proto jej podepsal i s vědomím, že se tím stane pro USA tzv. Persona  non gráta, 
tedy osobou nežádoucí, např. pro vydání víza do USA apod. Ostatně víza do USA by byla 
samostatnou kapitolou k diskusi.  Je toho názoru, že  m.j. s ohledem na historické zkušenosti i fakta 
z nedávné minulosti např. Irácká a Jugoslávská krize apod. není důvodu umísťovat cizí vojska na 
území ČR. Obranu svého území si musí zajistit každý stát především vlastními silami a prostředky. 
Svým podpisem pod zmíněný dopis vyjádřil stanovisko starosty nikoliv zastupitelstva jako celku, 
které se k problému jak už bylo uvedeno nijak nepostavilo. Důvody jeho rozhodnutí byly dle jeho 
názoru dostatečně objasněny, názor  nechť si udělá každý sám. O tom že se  rozhodl správně jej 
přesvědčilo m.j. vystoupení místopředsedy vlády Vondry v nedělní televizním pořadu Otázky 
Václava Moravce, kde m.j. argumentoval tím, že nebude-li radar, budou muset branci opět 
nastupovat na základní vojenskou službu.  Takový případ argumentační nahosti dlouho nezažil.  
p. Fišer: 
Vznesl dotaz, zda má svůj předkládaný návrh doplnit do usnesení. 
p. Ing. Tichý: 
Sdělil, že k otázce radaru zatím vyhraněný názor nemá,zatím vyčkává se svým stanoviskem na další 
vývoj. Doporučil ukončit diskusi k radaru. 
pí. Mgr. Křejdlová: 
Dosud nemá dostatečné informace k radaru, nebude se tedy k věci vyjadřovat.  
pí. Vildová  
Referendum k radaru v Holoubkově sice nebylo, ale pro jeho výstavbu není. 
p. Bezstarosti: 
K otázce radaru dnes nemá dostatečné informace, proto se nebude vyjadřovat, většinou však ví o 
čem mluví.  
pí. Mgr. Kořánová: 
Hovořila o svých zkušenostech s Rokycanským deníkem při akcích školy v minulém období.  
 p.Vild: 
Doporučil diskusi ukončit a přistoupit k hlasování o doplňku návrhu na usnesení dle návrhu p. 
Fišera, kterého tímto vyzval, aby jej znovu přečetl, což p. Fišer učinil. Poté bylo přistoupeno 
k hlasování o doplnění návrhu na usnesení k věci radaru. 
 
PRO/PROTI//ZDRŽ 
  3    /   3   /    3               návrh nebyl přijat  
 

j) projednání návrhu změny SÚP obce Holoubkov na základě návrhu SŽDC s.o. Plzeň 
v souvislosti realizací akce „Optimalizace trati ČD“ 

SŽDC Plzeň předložila návrh smlouvy na změnu SÚP obce z výše uvedených důvodů včetně 
návrhu smlouvy o realizaci této změny  Urbio projektem Plzeň. Změna SÚP bude provedena na 
náklady navrhovatele tedy SŽDC Plzeň.  
PRO/PROTI/ZDRŽ 
9   /    0    /    0 
 

k) projednání a schválení smlouvy s firmou AZS 98 Plzeň k recyklaci stavebního odpadu 
(asfalty, betony) z investiční akce „Chodníky“ 

Návrh předložil  starosta včetně zdůvodnění. Realizací recyklace obec získala 556 tun tříděného 
stavebního materiálu pro výstavbu komunikací a ušetřila tím i poměrně značné finanční 
prostředky. Např. odvoz asfaltů k recyklaci do Letkova by dle nabídky stál cca 170 tis. Kč. K této 
částce je třeba připočítat otázku recyklace betonů, která byla předběžně dohodnuta v Rokycanech 
zatím bez bližší specifikace nákladů. Náklady na recyklaci na místě v Holoubkově vyšly na  
103 tis. Kč, tedy výrazně méně a to včetně recyklace betonů, kde původně zatím náklady nebyly 
vyčísleny.  Dále obec získala 550 tun materiálu jehož hodnota je dalších více jak 100 tis. Kč.  
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p. Ing. Tichý: 
Konstatoval, že tato akce se povedla s jejími výsledky je spokojen.  
p. Bezstarosti: 
Obec tím ušetřila peníze a materiál se použije na rekonstrukci a výstavbu komunikací v obci.  
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 

 9     /    0   /   0   
 

l) návrh na využití prostředků z fondu rozvoje majetku PO  ZŠ a MŠ  Holoubkov  
Návrh předložila pí. Mgr. Kořánová s tím, že byly osloveny firmy, aby nabídly nábytek a další 
vybavení  pro mateřskou a základní školu na základě dlouhodobě zjišťovaných závad v prověrkách 
KHS v této PO. Z toho důvodu byla do mateřské školy zakoupená nerezová kuchyňská linka a na 
provozní přestávku o prázdninách se připravuje obměna a doplnění nábytku v mateřské škole 
z důvodu havarijního stavu stávajícího, výměna podlahových krytin ve třídách MŠ a případná 
výměna nastavitelných židlí a stolků v základní škole. Dodavatelé prací a zařízení již byly PO 
vybráni a osloveni s tím, že dodávky budou potvrzeny dle předložených nabídek. Předpokládaná 
hodnota dodávek by měla činit cca 320 tis. Kč. Tyto prostředky má PO k dispozici ve svém 
rozpočtu.  
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  9   /    0     /     0 
 
 
7) Diskuse 
p. Dezort: 
Konstatoval, že privatizací obecních bytů uvedené  v usnesení z minulého jednání zastupitelstva, je 
zaděláno na velký problém.Občané se na odprodej obecních bytů nemohli předem připravit. Na 
zasedání bylo tehdy 6 občanů. Dále vznesl několik dotazů: Jakým způsobem se budou řešit sociální 
byty? Kdo má v Holoubkově byt a kdo chodí jen do bytu umývat schody? Kolik je tu starých bytů? 
Je to jen otázka kšeftu. Do těchto bytů byly dány finanční prostředky z TOS z prostředků tehdejšího 
ROH a tzv. haléřového fondu.  Tak by se jim tyto prostředky měly vrátit. Byty jsou ve špatném 
stavu -  INZULA je 7 let spravovala bez smlouvy, do bytů se skoro nic  nedávalo, jenom do 
některých např.  čp. 166. Je proto, aby byl pozastaven výkon tohoto bodu usnesení, který by přinesl 
obci jen problémy a udělat řádnou přípravu na prodej. Dále se dotázal, zda byl tento záměr oznámen 
realitní kanceláři a zda tento záměr projednaly i příslušné výbory zastupitelstva.  
p. Fišer: 
Reagoval na vystoupení p. Dezorta.. Sdělil, že není pravda, že se pro prodej bytů nic neudělalo. On 
osobně se přípravou již dlouhodobě zabývá. Připravil materiál na pracovní poradu, navštívil Státní 
fond rozvoje bydlení v Plzni středisko poradenství, oslovil banku, aby předložila návrh na úvěr, 
oslovil  INZULU  o sdělení zůstatkové ceny bytů. Dále oznámil, že vše bude ještě zveřejněno na 
internetu. Realitní kanceláři se oznámí v případu, že by některé byty zůstaly volné pro případný 
další prodej. V neposlední řadě se zabýváme také otázkou získání dotací na opravy.  
p. Tůma: 
Dotazoval se, zda se bude někdy upravovat cesta kolem rodinných domků u „kabelu“ a u garáží u 
lesa. Aby se cesta odvodnila bude tam třeba udělat kanalizaci. Komunikace je již v havarijním 
stavu, je třeba toto řešit. 
p. Dezort: 
Vznesl dotaz, kdy se také bude zastupitelstvo starat o uklizení zahrady u hotelu „Bělohlávek“, 
kterou již 14 let p. Bělohlávek neupravuje. Je tam  nepořádek. Uvedl celou řadu příkladů stavu této 
nemovitosti a přístupů p. Bělohlávka.  
p. Vild: 
Reagoval na p. Dezorta s tím, že se tímto již dlouhodobě zabývá nejen obecní úřad avšak s ohledem 
na známé přístupy p. Bělohlávka jej zatím  není možné žádným způsobem donutit, aby plnil svoji 
povinnost a dal  zahradu do pořádku.  Jsou zvažovány i otázky postihu s ohledem na stav 
legislativy, je to však velmi problematické. Komunikací u „kabelu“ se budeme zabývat, 



10

pravděpodobně využijeme k opravě získaný materiál z recyklace . Přesto však to bude určité 
prostředky stát, které musíme uvolnit. 
p. Ing. Tůma : 
Vznesl kritiku  k velkoobjemovému kontejneru  umístěnému v sobotu 26.května v lokalitě 
Chejlavy, kdy nebyla dodržena oznámená doba přistavení. Kontejner zde měl být do 13.00 hodin a 
ve 12.30 hodin již byl pryč.  

 
 
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 
  9   /    0     /     0  
 
 
        Závěr zasedání provedl p. Vild, poděkoval všem za účast a  zasedání ukončil ve 22,55 hodin. 
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USNESENÍ   ZASTUPITELSTVA OBCE  č. 3.   ZE  DNE  28.5.2007 
 
 

1. Bere na vědomí: 
1. Informace projednané na pracovní poradě ZO  dne 7.5.2007. 
2. Zprávu o činnosti SDH za uplynulé období s tím, že našim hasičům děkuje za výsledky a 

odvedenou práci za uplynulé období. 
3. Zprávu o stavu veřejného pořádku v obci. 
4. Informaci o průběhu a problémech investiční akce „Chodníky“ včetně jejich řešení dle závěrů 

z pracovní porady 7.5.2007. 
5. Stav a problémy kolem hřiště pod čp. 289 v sídlišti včetně dohodnutých závěrů na pracovních 

poradách ZO k věci. 
6. Čerpání rozpočtu PO  ZŠ a MŠ Holoubkov za 1. čtvrtletí 2007 dle předložené tabulky. 
7. Výsledky jednání s firmou NETRO o případné úpravě smlouvy mezi Obcí a NETREM. 
8. Průběžnou informaci o stavu realizace závěrů zasedání ZO 16.4.2007 k oblasti BF obce. 
9. Kontrolu usnesení zasedání ZO 16.4.2007. 

 
 
2. Schvaluje:  

1. Rozbor hospodaření obce Holoubkov za 1. čtvrtletí 2007 bez výhrady. 
2. Rozšíření (narovnání) vjezdu k hasičské zbrojnici o cca 3 m v rámci investiční akce „Chodníky“. 
3. Provedení opravy střechy nad stávající klubovnou SDH ve zdravotním středisku včetně zadání 

projektu pro opravu a přestavbu těchto prostor s výhledovým využitím jako služební byt. 
4. Projektově a technicky připravit opravu původní klubovny SDH a přilehlých prostor za zbrojnicí 

SDH u garáží obce. 
5. Projekčně a technicky připravit řešení a úpravu výjezdu a prostranství před zbrojnicí SDH. 

V souvislosti s tím následně zabezpečit finanční prostředky a příslušné stavební řízení pro 
realizaci akce. 

6. V souvislosti s přeložkou sítí NN v obci péčí ČEZ zadání projektu včetně realizace souvislé 
přeložky VO a rozhlasu v rámci této akce v obvodech Nádražní ul., Těškovská a Chejlavy. 

7. Zveřejnění záměru pronajmout část obecního pozemku  p.p. 33/5 k.ú. Holoubkov v prostoru mezi 
Domem služeb a čp. 96. 

8. Na základě zveřejněného záměru odprodej obecního majetku st. 342 k. ú. Holoubkov o výměře 
15 m2  žadatelce pí. Marii Herinkové, Holoubkov čp. 16 za cenu 70,- Kč/m2 s tím, že ostatní 
náklady tohoto případu nese také kupující strana. 

9. Využití předložené nabídky firmou Majerová Zbiroh k sekání a úklidu trávy na veřejných 
prostranstvích v obci za cenu 2,20Kč/m2 v r. 2007. 

10. Zadání zpracování návrhu změny SÚP obce firmě Urbio Projekt Plzeň  na základě návrhu SŽDC 
s.o. Plzeň vyvolanou investiční akcí „ Optimalizace trati ČD“ na náklady provozovatele SŽDC 
dle příslušných smluv.  

11. Návrh na využití finančních prostředků z fondu reprodukce  majetku PO  ZŠ a MŠ Holoubkov na 
základě návrhu předloženého ředitelkou PO  ZŠ a MŠ (výměna podlahové krytiny a nábytku 
v MŠ aj. )dle předložených nabídek ve výši 320 tis. Kč s případnou následnou úpravou rozpočtu 
PO. 

12. Smlouvu s firmou AZS 98 Plzeň o recyklaci stavebního odpadu z akce  „Chodníky“  dle 
předloženého návrhu. 

 
 

3. Neschvaluje: 
1. Žádost pí. Nové Hany z čp. 194 o proplacení nákladů  na výměnu oken v jí užívaném obecním 

bytu . 
2. Žádost pí. Zítkové Zinaidy z čp. 96 o prominutí dluhu na nájemném v dříve  užívaném obecním 

bytu. 
3. Žádost manželů Petrbokových z Prahy o umožnění odběru surové vody z vrtů obce v lokalitě 

Hamr. 
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4. Ukládá: 
 

             Starostovi a místostarostům: 
1. Zajistit ve spolupráci realizaci schválených  závěrů tohoto usnesení v části 2. – Schvaluje. Za 

tím účelem přijmout příslušné opatření a kroky k realizaci jednotlivých přijatých závěrů.  
 
 
 
 

                                                                                                             …………………………… 
                                                                                                                Vild Miroslav - starosta 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
pí. Mgr. Kořánová Dagmar: ………………………               pí. Vildová Anna: ………………………… 
 
 
 
 
Zapsala: Grimmová 
 


