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ZÁPIS  ZE   ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA   OBCE   
HOLOUBKOV 

KONANÉHO   DNE  31.8.2009 
 
 
Přítomni:   p. Hrůza,  p. Ing. Fišer, pí. Mgr. Kořánová,  pí. Mgr. Křejdlová,  pí. Vildová,  
                   p. Bezstarosti, p. Kurdík,  Ing. Tichý,   Ing. Tůma,   p. Černý-dostavil se v 19,55 hod,   
                
Omluven: p. Vild – nemoc 
 
          Zasedání, které bylo svoláno v souladu s plánem práce zahájil místostarosta p. Hrůza v 19,05 
hod., který byl tímto pověřen starostou  p. Vildem a který také řídil další průběh jednání. V úvodu 
se vrátil k oslavám 90 let Tělovýchovné jednoty v Holoubkově a k 630 letům obce, které proběhly 
29. – 30.8.2009. Poděkoval všem organizátorům za pěkný průběh akcí a programu. Dále 
konstatoval, že  na dnešním zasedání je přítomno zatím 9 členů  z celkového počtu 11 členů 
zastupitelstva. Po té  přivítal  přítomné občany a seznámil je s návrhem programu zasedání 
zastupitelstva obce, který byl zveřejněn na úřední desce, na webových stránkách obce a na 
pozvánkách: 
 
Program: 
 

1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 
2) Kontrola usnesení. 
3) Stav tepelného hospodářství v majetku Obce, provozování POLYTEZA. 
4) Hospodaření Obce za 2. čtvrtletí 2009. 
5) Změna č. II rozpočtu Obce Holoubkov na r. 2009. 
6) Různé: 

- Záměr prodeje pozemku p.p. 6/3, 
- Opakované podání žádosti  o dotaci na víceúčelové hřiště, 
- Zadání PD na opravu místních komunikací.    

7)       Diskuse 
      8)       Usnesení  a závěr 
 

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

 
Do návrhové  komise byli navrženi:   Ing. Fišer, Mgr, Kořánová a Ing. Tůma.        
 

 PRO  /  PROTI  /  ZDRŽ    
   6    /      0       /      3 
                                           
 

Ověřovateli  zápisu byli navrženi: pí.  Vildová a p. Bezstarosti    
 
  PRO  /    PROTI  /   ZDRŽ   
      7   /        0        /      2 
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2) Kontrola usnesení 
Kontrolu usnesení provedl p. Kurdík – předseda kontrolního výboru. Uvedl, že výbor provedl na 
svém zasedání dne 28.8.2009 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce č. 4 ze dne 29.6.2009, 
kde zastupitelstvo obce vzalo 4 body na vědomí a 16 bodů usnesení schválilo. Dále konstatoval, že 
starostovi a místostarostům bylo uloženo zabezpečit realizace tohoto usnesení v části II – schvaluje. 
Uvedl také, že většina bodů usnesení je splněna, některé body jsou v rozpracovanosti.  
   
Předložená kontrola usnesení byla vzata zastupitelstvem na vědomí. 
 
 
3. Stav tepelného hospodářství v majetku obce provozování POLYTEZA 
O této problematice promluvil v úvodu Ing. Fišer. Zastupitelstvo se tímto problémem zabývá celé 
volební období a sleduje vývoj cen tepla.  Odvolal se na předložený písemný materiál společnosti 
POLYTEZA „Záměr společnosti o dlouhodobém omezení růstu ceny tepla“, ve kterém je proveden 
odborný náhled na danou problematiku. V popisu řešení jsou předloženy objektivní možnosti 
vytápění domácností v obecních bytech. Jsou zde stručně popsány 3 možnosti řešení.   
K dané problematice vystoupilo jak několik členů zastupitelstva, tak i zástupce firmy POLYTEZA, 
kteří diskutovali k volbě možnosti řešení vytápění s výhledem do budoucnosti. Největší diskuse 
probíhala okolo bodu řešení varianty č. 2.  Po projednání tohoto záměru vyplynul požadavek, že si 
zastupitelé ještě jednou prostudují předložený materiál, promyslí a připraví věcné požadavky a 
návrhy. Současné došlo ke shodě, že se zastupitelé a zástupci firmy POLYTEZA sejdou na pracovní 
poradě, která se uskuteční 21.9.2009, kde by se mělo navrhnout konečné rozhodnutí. Dále byli 
požádáni zástupci firmy POLYTEZA o dopracování možnosti řešení zejména u varianty č. 2 ( 
biomasa ).  
 
Materiál „Záměr společnosti POLYTEZA k dlouhodobému růstu ceny tepla“ byl vzat 
zastupitelstvem na vědomí. 
 
4. Hospodaření obce za 2. čtvrtletí ( resp. 1 pololetí 2009) 
Rozbor hospodaření obce Holoubkov za I. – II. Q 2009 dostali zastupitelé v písemné formě a tento 
materiál byl projednán na pracovní poradě.  
Ing. Fišer přednesl jednotlivé údaje jak v příjmové, tak ve výdajové části hospodaření obce (celkové 
příjmy 9,010.100,- Kč, výdaje 4,814.140,- Kč, přebytek činí 4,195.960,- Kč). Dále Ing. Fišer 
seznámil zastupitele a veřejnost s vývojem inkasa sdílených daní ve vztahu k obecnímu rozpočtu. 
Oproti roku 2008 se v letošním roce očekává pokles o cca. 1 mil. Kč v daňových příjmech, ale obec 
získala dotace v celkové výši 700 tis. Kč, čímž tento pokles z velké části vykryla. V letošním roce 
proto není důvodu přijímat žádná úsporná opatření ani omezovat naplánované investice. Finanční 
přebytek  v rozpočtu je zapříčiněn tím,  že se rozběhly investice v začátku měsíce června a ukončení 
a profinancování proběhne v závěru roku 2009. Pan Hrůza doplnil, že v současné době je již 
ukončena investiční (generální oprava) oken v základní škole a rozjela se stavební činnost v lokalitě  
Chejlavy - „Zokruhování komunikací“.     
Ing. Tůma – předseda finančního výboru konstatoval, že daný materiál byl projednán ve finančním 
výboru a že nejsou připomínky a doporučil tento materiál schválit.  
 
Hospodaření PO  ZŠ a MŠ Holoubkov k 30.6.2009  
 
Rovněž tento materiál obdrželi zastupitelé v písemném podání a zároveň byl i projednán na 
pracovní poradě. K tomuto bodu vystoupila Mgr. Kořánová, která uvedla následující údaje:  
Čerpání nákladů v tomto období činily 46,75% proti plánu, výnosy činily za sledované období 
52,6% proti plánu, takže výsledek činí 351.041,-  Kč.  
Ing. Tůma rovněž uvedl, že daný materiál byl projednán ve finančním výboru, který nemá 
připomínek a doporučil ke schválení.  
 
Tento bod vzalo zastupitelstvo na vědomí. 
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5) Změna č. II. rozpočtu obce Holoubkov na rok 2009 
Tento materiál obdrželi všichni zastupitelé a byl projednán rovněž na pracovní poradě. Dále 
vystoupil Ing. Fišer, který k tomuto materiálu uvedl a vysvětlil změny v příjmové a výdajové části 
rozpočtu. 
Ing. Tůma – konstatoval, že daný materiál byl projednán ve finančním výboru, který nevznesl 
k tomuto materiálu žádných připomínek a doporučuje ke schválení.   
Změna rozpočtu č. 2 pro rok 2009 – příloha č. 1 hlavního zápisu.  
Z důvodu, že nebylo dalších připomínek bylo přistoupeno k hlasování. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
 10   /   0   /    0 
 
 
6) Různé 
 
a) zajištění školního roku 2009/2010 
K této věci vystoupila paní ředitelka Mgr. Kořánová, která přednesla zabezpečení nového školního 
roku. Ve své zprávě informovala zastupitele a veřejnost o předpokládaném stavu tříd v mateřské 
škole, základní škole, školní družiny a jídelny. Dále uvedla jména učitelů pro jednotlivé třídy a 
výchovné pracovníky.  Ve svém vystoupení konstatovala, že do mateřské školy je přihlášeno 55 
dětí, což je maximální naplnění kapacity školy a v základní škole se předpokládá 51 žáků. V závěru 
vystoupení sdělila, že bude předložena zastupitelstvu žádost o výjimku – požadavek na mzdy.  
Tato zpráva byla vzata zastupitelstvem na vědomí. 
 
b) prodej pozemků  
Tento bod byl projednán na pracovní poradě. Důvodem prodeje obecních pozemků je vytvoření 
podmínek pro opravu hráze rybníka. Pan Hrůza zastupitelům a veřejnosti vysvětlil, že rybník 
v Holoubkově je zahrnut do III. kategorie .Tato kategorie obnáší tu skutečnost, že  rybník v případě 
povodní a protržení hráze dochází k ohrožení životů a nemovitostí.  Proto z těchto důvodů vlastník 
rybníka musí provést opravu současného stavu hráze   a to je spodní výpusť, bezpečnostní přeliv a 
skluzy od bezpečnostního přelivu včetně základů pro novou lávku pro pěší. K této problematice 
vystoupil Ing. Fišer, který seznámil zastupitele s následujícími pozemky k prodeji: 
p.p.č. 6/3 o výměře 724 m2,  p.p.č. 101/2 část - o výměře 260 m2  a p.p.č. 364/1 část – o výměře 
684 m2, všechny pozemky jsou v k. ú. Holoubkov. Nabyvatelem uvedených pozemků bude firma   
Holoubkovský rybník s.r.o., Praha 4 – Krč. Prodej pozemku bude proveden za podmínek uvedených 
ve zveřejněném záměru č. 3/2009, přičemž kupní cena při splnění těchto podmínek činí 1,- Kč. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10   /    0    /    0 
 
 
c)  opakované podání žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště 
K této problematice vystoupil Ing. Fišer. Vysvětlil zastupitelům a veřejnosti, že se jedná o výstavbu 
víceúčelového hřiště u sokolovny. Na předmětnou záležitost je možno využít dotačních titulů. 
Žádost o dotaci na danou akci je zpracována ve spolupráci s Ing. Bejčkovou. 
 
Připomínky k tomu nebyly vzneseny  a proto bylo přistoupeno k hlasování  
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10  /  0  /  0 
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d)  zadání projektové dokumentace na opravu místních komunikací 
K tomuto bodu vystoupil Ing. Fišer a seznámil zastupitele a veřejnost, že se jedná o zpracování 
projektové dokumentace na rekonstrukci místních komunikací ve „Starém sídlišti“ a u „Kabelu“.  
 
Připomínky k tomuto nebyly vzneseny, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10   /    0   /    0 
 
e)   schválení provozního řádu na dětském hřišti u Základní školy Holoubkov  
Pan Hrůza seznámil veřejnost a zastupitele s provozním řádem. Provozní řád obsahuje následující 
údaje, že majitelem a provozovatelem hřiště je obec Holoubkov, dále jsou stanoveny povinnosti a 
zákazy pro návštěvníky hřiště a jsou stanovena důležitá telefonní čísla např. záchranná služba, 
policie, hasiči, tísňová linka.  
Předmětný řád obdrželi všichni zastupitelé a projednali na pracovní poradě.  
Připomínky k tomuto nebyly, a proto bylo přistoupeno k hlasování 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10   /   0    /   0 
 
Provozní řád je přílohou hlavního zápisu.  
 
f)   žádost pí. Jiřiny Svobodové z čp. 289 o zrození parkovacího místa (ZTP) 
Tento bod byl rovněž projednán na pracovní poradě. Ing. Fišer uvedl, že je tato žádost již druhá 
v pořadí (minule zastupitelstvo schvalovalo vyhrazené stání pro p. Pelcovou z č.p. 4). Vzhledem 
k tomu, že zastupitelstvo minule žádost schválilo, navrhuje schválit i tuto žádost, ale z důvodu 
problematického parkování u č.p. 289 zde svolat místní šetření a domluvit se na přesném místu pro 
vyznačení vyhrazeného stání. 
Pan Bezstarosti promluvil o špatné situaci o parkovacích místech v obci.  
Pan Hrůza navrhl tuto žádost schválit s podmínkou, že stavební výbor provede návrh vyznačení.  
Pan Bezstarosti navrhl na příští pracovní poradě projednat stav celkového parkování a dopravního 
značení v obci. 
Vzhledem k tomu, že nebyly předloženy další připomínky a návrhy, pan Hrůza předložil návrh 
hlasování – souhlas s vyznačením parkování pro pí. Svobodovou, čp. 289 s tím, že stavební výbor 
vyznačí místo parkoviště.    
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
 10    /    0    /    0  / 
 
g)  žádosti o výměnu oken 
Pan Hrůza předložil zastupitelům a veřejnosti žádosti o výměnu oken u následujících nájemců 
obecních bytů: pí. Kaplanová čp. 291 č. bytu 6, pí. Korešová čp. 286, č,. bytu 11, pí. Svobodová čp. 
96, č. bytu 10, p. Dongres čp. 96, č. bytu 9, pí. Vítová čp. 291, č. bytu 5 a p. Fürst čp. 46, č. bytu 3. 
Dále informoval, že na uvedené žádosti jsou doloženy písemné souhlasy od provozovatele 
INTZULA a odborného pracovníka.  
Ing. Fišer informoval o skutečnosti, že se toto projednávalo na pracovní poradě s tím, že zastupitelé 
s výměnou oken souhlasí, až na p. Fürsta čp. 46, č. bytu 3, který má dluh na nájemném.  
Proto byl předložen návrh, že souhlas na výměnu okna u p. Fürsta čp. 46, byt č. 3 bude podmíněn 
tím, že až doplatí dlužnou částku na nájemném.  
Nebyly žádné jiné připomínky, a proto bylo přistoupeno k hlasování o návrhu: 
Zastupitelstvo souhlasí s provedením výměny oken u shora uvedených nájemců a u p. Fürsta bude 
provedena výměna až po doplacení dluhu. 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10   /    0    /    0 
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h)  úprava měsíčního nájmu pro obecní byty od 1.1.2010 
Pan Hrůza seznámil zastupitele a veřejnost s obsahem dopisu od provozovatele obecních bytů 
INZULA ve věci úprava měsíčního nájmu pro obecní byty pro období od 1.1.2010. Tento písemný 
materiál vychází ze zákona č. 107/2006 Sb. a sdělení ministerstva místního rozvoje ČR č. 180/2009 
Sb. a který stanovuje cílové hodnoty měsíčního nájmu u bytů původní kategorie I. a II. na částku 
25,45 Kč / m2 a u původní IV. kategorie na 22,90 Kč / m2.  
Dále vystoupil Ing. Fišer, který přednesl návrh, na kterém se zastupitelé dohodli na pracovní poradě 
ohledně 7 bytů v majetku obce ve starém sídlišti v č.p. 194 - 197, kde proběhla výměna oken a 
záměr změny vytápění. Navíc obec za tyto nájemníky doplácí každý měsíc rozdíl mezi výší 
nájemného a příspěvkem do fondu oprav Společenství vlastníků jednotek. Z tohoto důvodu 
předkládá návrh na schválení smluvního nájmu na uvedené byty ve výši 30,- Kč / m2 s každoroční 
indexací dle míry inflace. 
 
K danému bodu nebyly žádné připomínky, a proto bylo přistoupeno k hlasování o  následujícím 
návrhu: Schvaluje se úprava měsíčního nájmu v obecních bytech od 1.1.2010 dle zákona č. 
107/2006 Sb., u bytů pův. I. a II. kategorie na 25,45 Kč/m2 a pův. IV. kategorie na 22,90 Kč/ m2 
s tím, že pro nájemce obecních bytů č.p. 194 – 197 se schvaluje smluvní nájemné ve výši 30,- Kč 
/m2 s každoroční indexací dle míry inflace. 
  
 PRO/PROTI/ZDRŽ  
   10   /   0   /   0 
 
ch)  schválení nákupu knihovního systému Clavius 
Ing. Fišer seznámil zastupitele a veřejnost se záměrem nákupu výše uvedeného knihovního systému 
od firmy LANius s.r.o. Tábor v ceně 33.220 Kč včetně DPH pro místní knihovnu. Stávající systém 
je již zastaralý a neumožňuje efektivní práci při správě knihovního fondu. 
Jiné připomínky nebyly, a proto přistoupeno k hlasování. 
  
PRO/PROTI/ZDRŽ 
10  /   0   /   0 

 
i) podání žádosti o dotaci na MPSV ČR na provoz pečovatelské služby 

K tomuto bodu podal informaci Ing. Fišer, který konstatoval, že v r. 2008 byla založena 
pečovatelská služba u obce Holoubkov pro všechny naše občany. V minulém roce se žádalo 
o dotaci na tuto službu, proto navrhuje podat žádost o dotaci i na rok 2010.  
 
Jiné návrhy nebyly, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10   /    0   /    0  
 
j)  projednat návrh o povrchu na místní komunikace – Chejlavy 
Pan Hrůza předložil zastupitelům písemný návrh o možnosti volby povrchu na místní komunikaci 
v lokalitě Chejlavy. Tento návrh předložil dodavatel akce Strabag.  
Po provedené diskusi vyplynul názor na provedení s asfaltovým povrchem komunikace (cena vč. 
DPH 1,000.834,74 Kč). 
 
Nebylo připomínek, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10  /   0   /    0  
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k) prohlášení manželů Jiřího a Moniky Kuncových z čp. 291 
Pan Hrůza seznámil zastupitele a veřejnost s písemným prohlášením výše uvedených nájemců ve 
věci, že se zavazují nejpozději do konce září 2009 uhradit veškeré dluhy na nájemném a poplatků 
s tím spojených. Současně  v dopise žádají o posečkání s výpovědí nájemní smlouvy do 30.9.2009. 
Ing. Fišer upozornil, že je nutné předmětnou záležitost projednat s provozovatelem obecních bytů 
INZULOU.    
 
Jiné připomínky nebyly, a proto bylo přistoupeno k hlasování 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
 10   /   0    /   0 
 
l) rozšíření dětského hřiště u základní školy 
Ing. Fišer přednesl návrh o rozšíření dětského hřiště u základní školy o 2 herní prvky z nabídky 
firmy KASFORM s.r.o. Plzeň z důvodu plného využití plochy po provedených terénních úpravách. 
 
K tomuto nebyly žádné připomínky, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10   /    0    /    0 
 
m) podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kanalizace části – Chejlavy  
Ing. Fišer informoval zastupitele a veřejnost, že v červnu byla obci předána projektová 
dokumentace na rekonstrukci kanalizace v části obce Chejlavy, kterou zpracoval Ing. Mach – 
INGVAMA Bližanovy. Jedná se o rekonstrukci kanalizace od p. Čarnogurského až k Markově vile 
a dále úsek až k p. Tůmovi, kde by se v budoucnu měli napojit noví majitelé pozemků ve stavební 
zóně. Především v dolní části úseku u Markovy vily jsou při velkých deštích velké problémy, které 
způsobují zaplavování nemovitostí. Původně se v této otázce hovořilo o nákladech ve výši cca. 8 
mil. Kč, ale projektant nakonec tuto akci vyčíslil na téměř 15 mil. Kč. Z toho důvodu byly 
zjišťovány podmínky pro získání dotace na tuto akci. Po analýze několika dotačních titulů navrhuje 
podat žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství, kde existuje určitá naděje na získání dotace. 
Zpracování žádosti o dotaci je však náročná a v tomto případě spíše dlouhodobá záležitost. Přesto je 
nutné se o získání dotace pokusit, neboť financování této akce v celém rozsahu pouze z obecního 
rozpočtu není reálné. 
 
Žádné připomínky k tomuto návrhu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10   /    0    /   0 
 
n) schválení bezbariérové trasy obce 
Ing. Fišer informoval, že na jaře letošního roku byla podána žádost na Úřad vlády ČR o schválení 
záměru bezbariérové trasy obce, která spojuje Dům s pečovatelskou službou se všemi důležitými 
budovami v obci. Řídící orgán Národního rozvojového programu Mobility pro všechny tuto žádost 
schválil, což nám do budoucna otevírá cestu k možnosti získání dotací např. na vybudování výtahu 
v DPS nebo výstavbě bezbariérových chodníků kolem hlavní silnice. 
 
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 
 
o) žádost o napojení na obecní kanalizaci – manželé Rejzkovi 
Tato žádost byla projednávána na poslední pracovní poradě. Ing. Fišer zjišťoval podmínky pro 
napojení rodinného domu manž. Rejzkových na obecní kanalizaci. V rámci investiční akce 
výstavby komunikace v Chejlavech dojde k prodloužení hlavního řadu kanalizace i vody až 
k hranici jejich pozemku, avšak pro napojení by zde muselo být ze strany žadatelů instalováno 
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čerpadlo, neboť zde nevychází výškové poměry. Aby mohly být splašky odváděny gravitačně, bylo 
by nutné vybudovat cca. 150 m nové kanalizace od jejich pozemku až k domu p. Podhorského. 
V této lokalitě se v budoucnu počítá s novou výstavbou a bude se zde řešit rozvod kompletních 
inženýrských sítí. V současné době existuje nesoulad mezi územním plánem a katastrální situací, 
tudíž není jasné, kudy přesně povede budoucí komunikace, ve které by byly inženýrské sítě 
uloženy. Zastupitelstvo proto rozhodlo nyní novou kanalizaci nebudovat a řešit kompletní rozvod 
inženýrských sítí v okamžiku vyjasnění majetkových poměrů a po zahájení výstavby rodinných 
domů ze strany vlastníků pozemků. 
 
p) lesní pozemek u Markovy vily  
Pan Hrůza přednesl informaci o vlastnictví lesního pozemku o výměře cca 13 arů, které je 
v současné době vedeno v KN na Obec.  K tomuto vlastnictví obec přišla z převodu tehdejšího 
místního národního výboru. V minulém období bylo sídlo MNV v Markově vile na základě převodu 
národního majetku OÚNZ Rokycany. Vzhledem k tomu, že restituenti podali žádost o vydání svého 
historického majetku podle zákona o půdě, dojde rozhodnutím Pozemkového úřadu v Rokycanech 
převedení vlastnictví shora uvedeného lesního pozemku na restituenty.  
 
q) parkoviště u hřbitova 
Pan Hrůza informoval přítomné o převodu hřbitova od Lesů ČR na Obec. Tento převod byl 
proveden bezúplatně a je dnes v majetku Obce.  Asfaltové parkoviště, které je dnes u hřbitova se 
nachází na lesní půdě (omezené lesní hospodaření) v majetku JCM Zbiroh. V případě rozšíření 
parkoviště by se jednalo o odkoupení pozemku a navíc by Obec (jako osoba právního zájmu 
o změnu lesní půdy na ostatní plochu) hradila odvod do Státního Fondu ŽP.  
 
Informace vzata na vědomí. 
 
5) Diskuse: 
p. Bezstarosti: 
      1. Upozornil na problém při čištění potrubí v Hamru  na úpravnu vody a dále na  špatný postup, 
dle jeho názoru, provozovatele. Je třeba vyřešit tento problém, aby obec neplýtvala pitnou vodou a 
nebyly časté výpadky v dodávce pitné vody. Na tento problém  reagoval i na internetových 
stránkách obce v diskusi-vodovod. 
      2. Digitalizace TV vysílání v obci – na pracovní poradě p. Bezstarosti  upozorňoval, že pokud 
bude vypnuta analogová ČT2 z dokrývače na č.p.4, tak aby byl po spuštění multiplexu 1 puštěn 
alespoň i multiplex 2.  Nebo aby se tento dokrývač zrušil úplně.  Dále  upozorňoval  na 
nedostatečné pokrytí signálu části Chejlavy již před několika lety. Bylo slíbeno, že pokrytí v této 
části po spuštění DVB-T je v pořádku. Pan Bezsarosti  provedl několik měření a bohužel slib nebyl 
dodržen odbornou firmou. Proto  kontaktoval Českou televizi na e-mail, který  dostal od p. starosty. 
Po konzultaci s p.ing.Hanusem si nedělá iluze o převaděči v obci Holoubkov, hlavně co se týče 
dalších multiplexů v budoucnosti. Upozornil občany, že pokud je dobrý signál DVB-T z hlavních 
vysílačů, lze tento příjem použít. Pokud ne, je vhodné přejít na příjem českých programů ze satelitu. 
Dále  upozornil, že po vypnutí hlavních analogových vysílačů v plzeňském kraji k 30.9.2009 a 
hlavních vysílačů ze středních Čech k 31.10.2009, bude nadále na vykrývači Jivina-Zaječov 
provozováno analogové vysílání, které bude vypnuto později a tak se snad zatím některých obyvatel 
Holoubkova nedotkne „analogová tma“ během měsíců září, říjen. 
 
p. Čada: 
Přednesl dva podněty a to: 

1. Problém ohledně současné kanalizace před jeho rodinným domem, kdy se vzpomenul na 
minulost, že při větším dešti dochází k vytopení domků a že se s tímto problémem nic 
neděje. 

2. Poukazuje na kanalizační vpusť před jeho domem, která je vyvýšena nad úrovní komunikace 
o 20 cm. Tato vyvýšená vpusť působí jako překážka, poškozuje auta jak místních občanů, 
tak i přijíždějících návštěv. Otáčející se auta poté ničí plot u jeho pozemku. 
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p.Bezstarosti:  
Upozornil, že je třeba  na pracovní poradě dohodnout, kdo tuto kanalizační vpust upraví, aby to 
nedopadlo, jako z vpustí „u Hošku“, která byla zakryta podlážkou. 
p. Hrůza: 
Reagoval na vystoupení p. Čady, kterého informoval o tom, že na danou lokalitu se nechal 
zpracovat nový projekt generální opravy kanalizace. Je jen otázkou finančních prostředků (záměr na 
dotace). K druhému bodu p. Hrůza uvedl, že podnět k vyvýšení vpusti je oprávněná a obec provede 
nápravu.   
p. Hrůza: 
Informoval přítomné o oznámení od firmy Rumpold , že se připravuje pro občany svoz 
nebezpečných složek komunálního odpadu na den 26.9.2009 v rozmezí času 12:10 – 12:45 hodin 
v lokalitě parkoviště u Jednoty. Tato informace bude zveřejněna na úřední desce a rozhlasem. Po 
tomto termínu budou do obce přistaveny velkoobjemové kontejnery v termínech 3.10. a 10.10. na 
obvyklých místech.  
 
 
8) Usnesení a závěr  
Usnesení z dnešního zasedání přednesl Ing. Fišer. Připomínky k němu nebyly, proto bylo 
přistoupeno k hlasování o přijetí usnesení. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10    /    0    /    0    
 
Závěr zasedání provedl p. Hrůza. Poděkoval všem přítomným za účast, popřál všem hodně zdraví a 
zasedání ukončil ve 21,30 hodin. 
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USNESENÍ   ZASTUPITELSTVA OBCE  č. 5  ZE  DNE 31.8.2009 
 

I.  Bere na vědomí: 
1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZO ze dne 29.6.2009. 
2. Hospodaření obce za 2. čtvrtletí 2009. 
3. Informaci o vývoji daňového inkasa sdílených daní v roce 2009. 
4. Hospodaření PO ZŠ a MŠ Holoubkov za 2. čtvrtletí 2009. 
5. Záměr společnosti POLYTEZA k dlouhodobému omezování růstu ceny tepla. 
6. Zprávu o zajištění školního roku 2009/2010. 

 
II.  Schvaluje:  

1. Změnu č. II rozpočtu obce na rok 2009. 
2. Nákup knihovního systému CLAVIUS od firmy LANius s.r.o, Tábor v ceně 33.320,- Kč vč. 

DPH. 
3. Úpravu měsíčního nájmu v obecních bytech od 1.1.2010 dle zákona č. 107/2006 Sb. u bytů pův. 

I. a II. kategorie na 25,45 Kč/m2 a pův. IV. kategorie na 22,90 Kč/m2 s tím, že pro nájemce 
obecních bytů v č.p. 194-197 schvaluje smluvní nájem ve výši 30,- Kč/m2 s každoroční indexací 
dle míry inflace. 

4. Prodej pozemků p.č. 6/3 (724 m2), p.č. 364/1 (část – po oddělení 684 m2) a p.č. 101/2 (část – po 
oddělení 260 m2), vše v k.ú. Holoubkov, firmě Holoubkovský rybník s.r.o., Praha 4 – Krč za 
podmínek uvedených ve zveřejněném záměru č. 3/2009. 

5. Rozšíření dětského hřiště u ZŠ o 2 herní prvky z nabídky firmy KASFORM s.r.o. Plzeň. 
6. Provozní řád dětského hřiště u ZŠ. 
7. Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace „Ke Kabelu“ a ve „Starém 

sídlišti“. 
8. Podání žádosti o dotaci na MPSV ČR na provoz pečovatelské služby v roce 2010. 
9. Podání žádosti o dotaci na Mze ČR na rekonstrukci kanalizace v části obce Chejlavy. 
10. Souhlas s podáním žádosti do ROP NUTS II Jihozápad a realizací projektu „Výstavba 

víceúčelového hřiště a potřebné infrastruktury“ a zajištění předfinancování a spolufinancování 
projektu v celkovém objemu 5.164 tis. Kč a s podílem vlastních prostředků na jeho realizaci ve 
výši 369 tis. Kč v rámci rozpočtu obce. 

11. Zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro p. Jiřinu Svobodovou u č.p. 289. 
12. Provedení výměny oken v obecních bytech dle předloženého návrhu s tím, že u p. Fürsta bude 

výměna provedena až po doplacení dlužného nájemného. 
13. Zakrytí nově budované místní komunikace v Chejlavech asfaltovým povrchem. 
14. Posunutí výpovědi z nájmu bytu manželům Kuncovým z č.p. 291 do 30.9.2009. 

 
          III.  Ukládá: 

Stavebnímu výboru: 
 1.    Provést místní šetření u č.p. 289 za účelem umístění vyhrazeného parkovacího stání. 
 

Místostarostům: 
1. Zajistit realizaci přijatých usnesení v části  II. schvaluje. Za tím účelem přijmout další opatření a 

příslušné kroky v jednotlivých věcech z toho vyplývající. 
                                                                                     ………………………………… 

                                                                                                          Hrůza František - místostarosta 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
p. Vildová Anna:  …………………………………… 
 
p. Bezstarosti Václav:  ……………………………………… 
 
 
Zapsala: Grimmová  
 
 
Vyvěšeno: 
Sejmuto: 


