
 

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO  

ZASTUPITELSTVA 

KONANÉ DNE  30.03.1998 

Přítomni: p. Ing. Suchý, p. Vild, p. Grimm, pí. MUDr. Gutová, p. Čada, pí. Vaňáčová 

Omluveni: p. Černý, p. Dvořák, p. Vavroň  

Navržený program: 1) Správa a provozování kanalizace 

    - smlouva o nájmu a správě kanalizace 

    - stanovení výše stočného 

    2) Usnesení a závěr 

Navržený program byl schválený bez připomínek. 

      PRO | PROTI | ZDRŽ 

         6    |   |                   

Do návrhové komise byli zvoleni bez připomínek pí. MUDr. Gutová a pí. Vaňáčová 

      PRO | PROTI | ZDRŽ 

         4    |              |    2  

Ověřovateli zápisu byli zvoleni bez připomínek p. Vild a p. Grímm 

      PRO | PROTI | ZDRŽ 

         4    |              |    2 

1. Správa a provozování kanalizace 

OZ bylo seznámeno s návrhem nájemní smlouvy JUDr. Truxy. S tímto návrhem OZ souhlasilo. Dále bylo 

nutno stanovit odpovídající výši nájemného stočného. OZ souhlasí s vybíráním plateb i od občanů, kteří 

nevypouští odpadní vody na ČOV, ale jsou napojeni na obecní kanalizaci. Zde bude provedeno účtování na 

základě  tzv. směrných čísel snížených o 19% dle vyhl. č. 144/1978 Sb. za cenu navýšení stočného. Občané, 

kteří nejsou napojeni na obecní kanalizaci se na platbách za stočné nebudou podílet. OZ souhlasilo se 

zahájením správy kanalizace od 1.4.1998. Bude - li ze strany Kovosvitu Holoubkov a. s. zachovaná cena 

stočného pak stočné bude činit: 

- stočné ve výši pro domácnosti 6,50 Kč/m
3

, pro ostatní 28,15 Kč/m
3

. 
- zisk ve výši 189 tis. rozdělit - na opravy 95 tis. Kč    50% 
    - nájem pro obec Holoubkov 59 tis. Kč  30% 
    - zisk REVOSu 35 tis. Kč   20% 
OZ schválilo smlouvu o správě kanalizace, financování správy kanalizace, vybírání stočného a způsob jeho 
stanovení dle předloženého návrhu. 

    PRO | PROTI | ZDRŽ 

        6    |            |       

 

2. Usnesení  

Návrh na usnesení přednesla pí. MUDr. Gutová 

1) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje: 
 
a) smlouvu o nájmu kanalizace 
b) způsob stanovení  a vybírání stočného v obci Holoubkov 
 
  
2) Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi obce: 

a) doplnit  smlouvu o nájmu kanalizace o způsob stanovení  a vybírání stočného v obci Holoubkov 



 

 

 

3) Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o nájmu kanalizace s firmou REVOS s. r. 

o. Rokycany 

Usnesení veřejného zasedání bylo schváleno. 

      PRO | PROTI | ZDRŽ 

         8    |              |       

 

 

30.03.1998 Zapsal: Ing. Petr SUCHÝ   Ověřovatelé zápisu: p. Vild 

           p. Grímm 

 

 

Pracovní porada se koná 20.4.1998 v 19
00

 hod. 


