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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HOLOUBKOV 
KONANÉHO DNE 3.3.2014 

 

 

Přítomni:   Ing. Fišer, p. Vild, Mgr. Kořánová, p. Vildová, p. Kurdík, Ing. Tůma, p. Vondrášek, 

                    p. Bezstarosti, MUDr. Gutová 

Omluveni: Mgr. Křejdlová – nemoc, Bc. Hašek 

 

 

1) Zahájení, schválení programu jednání 

Zasedání zahájil starosta Ing. Fišer v 18:05 hod., který také řídil další průběh jednání. V úvodu 

přivítal všechny přítomné občany a uvedl, že dnešní jednání bylo svoláno na základě pozvánky, 

která byla v souladu se zákonem o obcích zveřejněna po dobu 7 dnů na úřední desce a také na 

elektronické úřední desce na internetu. Konstatoval, že je zatím přítomno 8 z 11 členů 

zastupitelstva, Ing. Tůma přijde později, omluveni jsou Mgr. Křejdlová ze zdravotních důvodů a 

Bc. Hašek, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zastupitelům připomenul jejich povinnost hlásit 

případný střet zájmů před projednáváním každého bodu jednání. Pořízením zápisu z dnešního 

jednání pověřil p. Zajíčkovou a upozornil, že z dnešního jednání je pořizován zvukový záznam jako 

podklad pro tvorbu zápisu. Poté přítomné seznámil s návrhem programu, který byl zveřejněný na 

pozvánkách. 

 

Navržený program: 

1. Zahájení, schválení programu jednání 

2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení 

4. Náměty a podněty občanů 

5. Provozování vodohospodářského majetku obce firmou REVOS Rokycany, stanovení ceny 

vodného a stočného na rok 2014 

6. Podání žádostí a přijetí dotací v roce 2014 

7. Výsledky inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2013 

8. Hospodaření PO ZŠ a MŠ v roce 2013, rozpočet PO na rok 2014, schválení smlouvy na 

„výjimku“ z počtu žáků 

9. Rozdělení příspěvků z rozpočtu obce na činnost zájmových organizací v roce 2014 

10. Žádosti o příspěvek organizací působících mimo Holoubkov 

11. Majetkoprávní záležitosti 

12. Různé 

13. Interpelace členů zastupitelstva 

14. Usnesení a závěr 

 

Připomínky k programu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 21/03/2014 – 1.1:  ZO schvaluje program jednání. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

 

2) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

Do návrhové komise byli navrženi: p. Vild, p. Bezstarosti a p. Vondrášek. 
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Usnesení č. 21/03/2014 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Vild, p. Bezstarosti, 

p. Vondrášek. 

PRO PROTI ZDRŽ 

6 0 2 

 

Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Vildová a p. Kurdík. 

 

Usnesení č. 21/03/2014 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu p. Vildovou a p. Kurdíka. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

 

3) Kontrola usnesení 

Kontrolu usnesení provedl Ing. Fišer podle předloženého materiálu, který předem obdrželi všichni 

zastupitelé. Postupně prošel všechna usnesení přijatá na předchozích jednáních zastupitelstva a ke 

každému bodu doplnil výrok „Splněno“ nebo „Trvá“. Některým nesplněným bodům, které jsou 

dlouhodobějšího charakteru, byl přiřazen náhradní termín pro splnění. Poté blíže vysvětlil důvody 

prodloužení termínů plnění některých usnesení a navrhl revokovat 3 usnesení týkající se prodeje 

obecních bytů nájemcům, kteří včas neuhradili kupní cenu, a obec od uzavřené kupní smlouvy 

odstoupila. 

 

V 18:12 hodin se dostavil Ing. Tůma. 

 

Usnesení č. 21/03/2014 – 3.1: ZO revokuje své usnesení č. 17/04/2013 – 7.12 ze dne 29.4.2013. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Usnesení č. 21/03/2014 – 3.2: ZO revokuje své usnesení č. 18/06/2013 – 12.3 ze dne 24.6.2013. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Usnesení č. 21/03/2014 – 3.3: ZO revokuje své usnesení č. 18/06/2013 – 12.4 ze dne 24.6.2013. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Celá kontrola usnesení bude zveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách obce a je 

přílohou tohoto zápisu. Vzhledem k nepřítomnosti předsedy kontrolního výboru Bc. Haška nebylo 

stanovisko výboru prezentováno. 

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

 

Usnesení č. 21/03/2014 – 3.4: ZO bere na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení ZO. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

4) Náměty a podněty občanů 

MUDr. Zieglerová – požádala o prošetření odtoku splašků do rybníka přes Hůrský potok, kam 

odtéká kanalizace z Chejlav. Od loňska je potok značně znečištěný, předtím tam tekla čistá voda. 

MUDr. Gutová – tento problém potvrzuje, až k Markově vile je voda v potoce čistá, dále už je 

znečištěná a silně zapáchá. 

Ing. Fišer – o tomto problému ho informoval i p. Blažek, který zde bydlí. Problém zřejmě bude ve 

špatně fungující odlehčovací komoře kanalizace, která všechny splašky nepobírá, a ty pak odtékají 
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touto odlehčovací větví do potoka. Jednoduché řešení tohoto problému není, kanalizace v této části 

obce je velmi problematická a musí se celá rekonstruovat. 

p. Bezstarosti – kanalizace v této části obce je od začátku špatně udělaná a má minimální spád. 

Několikrát byl osobně svědkem toho, že splašky odtékaly v protispádu od čerpací stanice 

k odlehčovací komoře. Provozovatel by měl fungování čerpací stanice prověřit.  

p. Vondrášek – je také možné, že je potrubí k čerpací stanici zanesené kamením, pískem a 

nečistotami po loňských povodních, takže se do ní splašky vůbec nedostanou. 

Ing. Fišer – zadá provozovateli, aby provedl kontrolu funkčnosti čerpací stanice a provedl pročištění 

přiváděcího potrubí. 

MUDr. Zieglerová – zeptala se, jestli už obec jednala s majitelem rybníka o jeho dalším využití. 

Ing. Fišer – pan Diviš požádal obec o vyjádření k záměru stavby vleku na vodní lyžování včetně 

nutného zázemí (šatny, občerstvení, WC apod.). Tuto problematiku bude zastupitelstvo projednávat 

na nejbližší pracovní poradě. 

MUDr. Zieglerová – myslí si, že vodní lyžování není na tomto rybníku vhodné. Na to je rybník 

příliš malý, navíc umístěný v zastavěné části obce a tato aktivita by omezovala jiné rekreační 

aktivity občanů jako plavání, vyjížďky na loďkách apod. 

Ing. Fišer – je potřeba si uvědomit, že rybník je soukromý, takže obec nemůže jeho majiteli něco 

zakazovat nebo přikazovat. Jakákoliv stavba podléhá povolení stavebního úřadu v Rokycanech a 

musí splňovat veškeré normy a limity, k čemuž se ve stavebním řízení vyjadřují dotčené orgány 

jako hygiena, životní prostředí, povodí apod. Samozřejmě budeme s p. Divišem jednat o tom, aby 

jakékoliv aktivity na rybníce občany co nejméně obtěžovaly. Zároveň bude iniciovat, aby budoucí 

záměry na využití rybníka byly veřejně projednány i s občany, kteří by se k nim tak mohli vyjádřit. 

MUDr. Zieglerová – bude se letos rybník vypouštět? 

Ing. Fišer – žádné takové informace nemá. 

 

 

5) Provozování vodohospodářského majetku obce firmou REVOS Rokycany, stanovení ceny 

vodného a stočného na rok 2014 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer, který na zasedání přivítal zástupce firmy REVOS Rokycany 

Ing. Kepku a Ing. Váňu. Nejprve přítomné seznámil s akcemi, které byly v této oblasti realizovány 

v r. 2013: 

 rekonstrukce a prodloužení vodovodu Na Rudě – realizovala společnost VKV Bravos, Radnice, 

náklady činily téměř 1 mil. Kč, 

 rekonstrukce odlehčovací komory před restaurací Na Růžku – realizovala firma Bagger, Mýto, 

náklady činily necelých 350 tis. Kč, 

 zmapování průběhu vodovodních řadů v oblasti starého sídliště, zahrádek a Bartošovy vily – 

realizoval provozovatel REVOS Rokycany, náklady činily přes 750 tis. Kč, došlo ke zkrácení 

vodovodních řadů o cca. 750 m, byla provedena výměna nefunkčních prvků (hydranty, šoupata 

apod.) a provedeny demontáže nepotřebných zařízení (betonové šachty, zarezlé kruhové ventily 

apod.), bohužel se kvůli tomu několikrát musela odpojovat voda, za což se občanům opakovaně 

omluvil, nicméně se jednalo o nutnou akci, která významně zlepšila manipulaci s vodovodním 

řadem i samotnou kvalitu vody, 

 opravy budov vodojemu u Zámečku – nová střecha, fasáda, odvodnění, 

 prodloužení kanalizačního řadu v části obce na Okrouhlici, 

 nákup nových typů celonerezových čerpadel do čerpacích stanic kanalizace. 

 

Pro rok 2014 je v plánu realizovat následující akce: 

 dokončit mapování vodovodních řadů v částech obce Okrouhlice, Nové sídliště a Chejlavy, 

 fasáda a drobné opravy na druhé budově vodojemu, 

 nákup zařízení na trasování podzemních sítí, 

 zmapování průběhu kanalizačních řadů v částech obce, kde se plánuje rekonstrukce komunikací 

a chodníků, 

 instalace zpětných klapek na kanalizační přípojky u nemovitostí nad Markovou vilou, které jsou 

pravidelně zatopovány při větších deštích, 
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 prodloužení kanalizace za viaduktem směrem na Hůrky. 

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

 

Usnesení č. 21/03/2014 – 5.1: ZO bere na vědomí jednotlivé body obsažené v Operativní evidenci 

úkolů v oblasti provozování V+K a ukládá pokračovat v jejich postupném plnění. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Dále se ZO zabývalo vyúčtováním nákladů na vodné a stočné za r. 2013. Ing. Fišer konstatoval, že 

skutečné náklady na vodném činily 1.566 tis. Kč, kalkulované byly ve výši 1.596 tis. Kč, takže 

došlo k úspoře 30 tis. Kč. Na stočném činily skutečné náklady 1.669 tis. Kč, kalkulované byly ve 

výši 1.527 tis. Kč, takže zde došlo naopak k překročení o 142 tis. Kč. To bylo způsobeno především 

vyššími náklady na opravy a repase čerpadel v čerpacích stanicích. Vyúčtování nákladů za rok 2013 

doporučuje ke schválení. 

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

 

Usnesení č. 21/03/2014 – 5.2: ZO schvaluje vyúčtování jednotlivých položek cenové kalkulace 

vodného a stočného za rok 2013. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Poslední záležitostí v rámci tohoto bodu je stanovení ceny vodného a stočného na r. 2014. Ing. Fišer  

konstatoval, že pro letošní rok se nenavrhuje zvýšení ceny vodného a stočného, takže by cena 

zůstala na stejné úrovni, jako v loňském roce. Položky zahrnuté v cenové kalkulaci pokrývají běžné 

provozní náklady na zajištění provozu vodohospodářského majetku. Je však potřeba si uvědomit, že 

veškeré investiční náklady na výstavbu, modernizace a rekonstrukce vodohospodářských zařízení 

hradí obec plně ze svého rozpočtu, v minulém roce to bylo kolem 2,5 mil. Kč. V tomto ohledu je 

otázkou, zdali je tento princip do budoucna udržitelný, neboť jsou tímto způsobem odčerpávány 

finanční prostředky z jiných oblastí a omezuje to investiční možnosti obce. Touto otázkou se bude 

muset zabývat příští zastupitelstvo. Pro rok 2014 se tedy navrhuje cena vodného vč. DPH ve výši 

37,79 Kč/m3, cena stočného 25,30 Kč/m3, dohromady tedy 63,09 Kč/m3. 

Diskuze: 

p. Vild – souhlasí s tím, že se v příštích letech bude muset zvážit, zda veškeré investice v této 

oblasti hradit pouze z rozpočtu obce. Majetek stárne, náklady se zvyšují a budeme muset řešit 

některé problémy, které budou vyžadovat značné finanční prostředky. Zatím to bylo udržitelné, do 

budoucna je to otázka. 

p. Bezstarosti – poděkoval Ing. Fišerovi za velký kus práce, který se v této oblasti odvedl. 

Zmapováním a zkrácením vodovodních řadů se zlepšila kvalita vody pro koncové uživatele a 

stálým tlakem na provozovatele se zlepšila i jeho činnost. 

Ing. Kepka – také poděkoval Ing. Fišerovi za spolupráci s jejich společností. 

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

 

Usnesení č. 21/03/2014 – 5.3: ZO schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2014 včetně 15 % 

DPH následovně: vodné 37,79 Kč/m3, stočné 25,30 Kč/m3. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

6) Podání žádostí a přijetí dotací v roce 2014 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Každý rok jsou vyhlašovány různé dotační programy, ze kterých 

žádáme o přidělení finančních prostředků. Pravidelně žádáme o dotaci na provoz terénní 

pečovatelské služby z MPSV, kdy pro letošní rok nám byl schválen příspěvek ve výši 34.000,- Kč. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Usnesení č. 21/03/2014 – 6.1: ZO schvaluje přijetí dotace z  MPSV ČR na provoz terénní 

pečovatelské služby v roce 2014 ve výši 34.000,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Dále obec podala žádost o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na 

výměnu osvětlení v ZŠ ve výši 300 tis. Kč, které nesplňuje příslušné normy a hygienická stanice na 

tuto skutečnost již několikrát upozorňovala v zápisu z provedené kontroly. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 21/03/2014 – 6.2: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z KÚPK v rámci PSOV PK 

2014 na výměnu osvětlení v ZŠ. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Z toho samého dotačního programu jsme zároveň podali žádost o dotaci na pořízení nového 

územního plánu ve výši 157 tis. Kč, který se v současné době již zpracovává. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 21/03/2014 – 6.3: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z KÚPK v rámci PSOV PK 

2014 na zpracování územního pánu obce. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

7) Výsledky inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2013 

Úvodní slovo přenesl Ing. Fišer. Jako každý rok byla provedena inventarizace majetku a závazků 

obce ke dni 31.12.2013. Členové hlavní inventarizační komise Ing. Fišer, p. Vild, Mgr. Křejdlová, 

p. Hatajová a p. Švolíková společně se členy dílčích inventarizačních komisí provedli fyzické i 

dokladové inventury, vedoucí jednotlivých středisek navrhli k vyřazení nepotřebný nebo nefunkční 

majetek. K 31.12.2013 byla inventarizována aktiva a pasiva v netto hodnotě 163.886.298,69 Kč, 

majetek v podrozvahové evidenci ve výši 144.269,70 Kč. Celkově byl vyřazen majetek v hodnotě 

8.887.201,64 Kč, největší část tvořily prodané obecní byty, zbytek jsou prodané pozemky a drobný 

majetek. Odpisy činily 2.985.778,- Kč, což je méně než hodnota nově zařazeného majetku do 

užívání, čímž obec zajistila rozšířenou reprodukci svého majetku. Hlavní inventarizační komise 

nezjistila žádné inventarizační rozdíly. 

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

 

Usnesení č. 21/03/2014 – 7.1: ZO schvaluje inventarizační zprávu z provedené řádné inventarizace 

majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv za rok 2013 včetně vyřazení majetku obce dle 

vyřazovacích protokolů ve výši 8.887.201,64 Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

8) Hospodaření PO ZŠ a MŠ v roce 2013, rozpočet PO na rok 2014, schválení smlouvy na 

„výjimku“ z počtu žáků 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer, který na zasedání přivítal ředitelku příspěvkové organizace 

Mgr. Vodičkovou. PO v roce 2013 hospodařila s celkovými výnosy ve výši 8.490.190,- Kč, náklady 

ve výši 8.420.213,- Kč a vytvořila tak zisk ve výši 69.977,- Kč, který se navrhuje převést do 

investičního fondu, jenž bude v letošním roce použit na nákup myčky na nádobí do školní jídelny. 

PO v loňském roce realizovala 3 dotace, a to zřízení multimediální jazykové učebny, počítačové 

učebny a logopedickou prevenci v MŠ. 
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Mgr. Vodičková – zdůvodnila nedočerpání dotace na MMJ, kdy se ušetřilo na některých položkách, 

např. divadelní představení v angličtině se konalo přímo v budově ZŠ, takže se nehradila doprava. 

V rámci této dotace běží 5 let udržitelnost projektu, během nichž je nutné podávat pravidelné 

monitorovací zprávy. Dotace na zřízení počítačové učebny je k dnešnímu dni plně vyčerpána a 

uzavřena, udržitelnost u tohoto projektu není. 

Diskuze: 

Ing. Tůma – upozornil na výdaje na energie, které zhruba odpovídaly plánu. V letošním roce by se 

mělo ušetřit vlivem mírnější zimy a změny dodavatele energií. 

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

 

Usnesení č. 21/03/2014 – 8.1: ZO schvaluje účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Holoubkov za rok 2013 

včetně převodu zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 69.977,03 Kč do investičního fondu. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

PO provedla k 31.12.2013 inventarizaci svého majetku a na základě jejího výsledku předkládá 

ředitelka PO návrh na vyřazení zastaralého a nepotřebného majetku v účetní hodnotě 117.745,- Kč. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 21/03/2014 – 8.2: ZO schvaluje vyřazení majetku PO ZŠ a MŠ Holoubkov dle 

vyřazovacího protokolu v pořizovací hodnotě 117.745,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Dále se ZO zabývalo návrhem rozpočtu PO pro rok 2014, který byl sestaven na společné schůzce 

starosty, předsedy finančního výboru, ředitelky PO a účetní PO Ing. Mitterbachové. K dnešnímu dni 

není známa výše krajských normativů, proto se vycházelo ze skutečnosti roku 2013. Rozpočet je 

navržen jako vyrovnaný s náklady i výnosy ve výši 8.154.255,- Kč. Do rozpočtu jsou zahrnuty i 

dotace, které škola díky aktivitě paní ředitelky obdržela: 

- dotace od MŠMT ve výši 66.850,- Kč na etickou výchovu dětí v ZŠ – jedná se o vztahy mezi 

dětmi, v rodině, mezi rodinou a školou, budou pořádány různé aktivity, 

- dotace od MŠMT ve výši 49.000,- Kč na logopedickou prevenci II. v MŠ – tato akce navazuje na 

loňskou akci, tentokrát se bude týkat 2. třídy, učitelky v MŠ prošly školením a byla navázána 

spolupráce s logopedkou z Rokycan, 

- doběh dotace z EU na zřízení PC učebny ve výši 39.405,- Kč. 

V rozpočtu jsou také zahrnuty náklady na výměnu podlahové krytiny v šatně MŠ, pořízení myčky 

nádobí a stolu na odkapávání do ŠJ, výměna lina ve spodních třídách v ZŠ a vybavení novým 

nábytkem sborovnu a ředitelnu školy. Mimo to obec provede výměnu vchodových dveří a 

zbývajících oken v budově ZŠ, vypracování dokumentace na výměnu osvětlení v ZŠ, revizi herních 

prvků na obou hřištích, sloučení odběrných míst elektřiny v budově ZŠ, zrušení septiku v ZŠ, 

odvodnění kotelny v MŠ a zpracování projektové dokumentace na zateplení budov ZŠ i MŠ ve 

vazbě na možnost získání dotací. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 21/03/2014 – 8.3: ZO schvaluje rozpočet PO ZŠ a MŠ Holoubkov na rok 2014 s příjmy 

ve výši 8.154.255,- Kč, výdaji ve výši 8.145.255,- Kč a hospodářským výsledkem ve výši 0,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Další záležitostí v rámci tohoto bodu je schválení smlouvy na „výjimku“ z počtu žáků na období 

leden – srpen 2014. Dle krajského normativu je pro čtyřtřídní školu stanoven minimální počet žáků 

60, v holoubkovské ZŠ je 49 žáků, rozdíl tedy činí 11 žáků. Nadnormativní výdaje, které bude 

muset obec dofinancovat, tak činí 216.687,- Kč. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Usnesení č. 21/03/2014 – 8.4: ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na 

dofinancování nadnormativních výdajů základní školy, tzv. „výjimka z počtu žáků“, na období 

leden – srpen 2014 ve výši 216.687,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Poslední záležitostí v rámci tohoto bodu je žádost ředitelky PO o dofinancování „výjimky“ z počtu 

žáků v příštím školním roce pro 5 samostatných tříd místo stávajících 4 tříd. 

Mgr. Vodičková – k zápisu do 1. třídy pro příští školní rok přišlo 17 dětí, předpoklad odkladu je 

u 2. V současné 5. třídě jsou 3 děti, které po prázdninách odejdou do jiných škol. Počet dětí se tedy 

od září zvedne na cca. 61 dětí, přičemž v 1. třídě bude 15 dětí, ve druhé také 15 dětí, ve třetí 13 dětí, 

ve čtvrté 10 dětí a v páté 8 dětí. Znamená to tedy, že buď zůstane škola čtyřtřídní a bude se muset 

spojit 4. a 5. třída, která bude mít celkem 18 žáků, a obec nebude muset na „výjimku“ doplácet 

žádné prostředky, nebo se škola vrátí k 5 samostatným třídám a obec bude muset dofinancovat cca. 

380 tis. Kč. O této otázce je nutné co nejdříve rozhodnout, neboť se rodiče již nyní ptají, jestli se 

v září budou spojovat třídy. Dále je nutné upozornit, že v budoucí 4. a 5. třídě je vždy po jednom 

dítěti s lehkým mentálním postižením, které mají každé asistenta pedagoga, a i z toho důvodu by 

spojení těchto tříd bylo z hlediska výuky poměrně obtížné. Obává se, že by to mohlo znamenat 

odliv ostatních žáků. Doplatek na „výjimku“ bude oproti současnému stavu pouze mírně navýšen, 

ale bude se doplácet na 5 tříd, nikoliv na 4. 

Diskuze: 

p. Vildová – navrhuje zabývat se touto otázkou až na příštím zasedání, které bude v květnu. V tu 

dobu již bude více informací k odkladům školní docházky budoucích prvňáčků a počtu dětí, které 

skutečně od září nastoupí. 

Ing. Fišer – rozhodnutí o návratu k pětitřídní škole pochopitelně předpokládá, že v září nastoupí 

předpokládaný počet cca. 61 žáků. V případě, že by jich nastoupilo výrazně méně, tak je 

samozřejmě toto usnesení bezpředmětné a bude muset být změněno podle aktuálního počtu dětí. 

Mgr. Kořánová – má od rodičů informace, že odkladů školní docházky bude více než avizované 2, 

uvažovat o pětitřídní škole v příštím školním roce je dle jejího názoru předčasné, mělo by se počkat 

až na školní rok 2015/2016. Navíc při menším počtu žáků ve třídách se snižuje objem peněz na 

mzdy od kraje, takže pedagogům jsou kráceny nenárokové složky mzdy. 

p. Vondrášek – spojování tříd obecně není vhodné, neboť to odvádí děti do jiných škol, výše 

doplatku na „výjimku“ navíc není nijak závratná. Nečekal by s rozhodnutím až do května, neboť to 

již mohou rodiče přihlásit děti jinam. 

p. Bezstarosti – byl proti návratu k pětitřídní škole, neboť finance vyplacené na „výjimku“ by se 

nechaly využít lépe, např. na opravu budovy školy. Nicméně na základě dnešních informací od 

ředitelky PO o problematickém spojování 4. a 5. třídy, ve které jsou 2 žáci se speciálními 

pedagogickými potřebami, je pro návrat k 5 samostatným třídám za předpokladu, že v září nastoupí 

deklarovaný počet žáků. 

Ing. Tůma – obec přispívá na činnost školy téměř 2 mil. Kč ročně, navýšení „výjimky“ u pětitřídní 

školy o cca. 50 tis. Kč není žádná zásadní částka, kterou by si obec nemohla dovolit. Je potřeba 

zabránit odlivu žáků do jiných škol z důvodu spojování tříd, takže s návrhem na dofinancování 

mezd na 5 tříd souhlasí. 

p. Kurdík – před 6 lety, kdy se rozhodovalo o změně z pětitřídní školy na čtyřtřídní školu, měl pocit, 

že to všichni děláme s těžkým srdcem, proto ho nyní zaráží negativní postoj některých zastupitelů 

k návratu na pětitřídní školu. 

Ing. Fišer – podle něj je potřeba brát v úvahu nejen absolutní počet žáků ve škole, ale také jejich 

početní rozvrstvení v jednotlivých třídách. I kdyby nakonec bylo odkladů školní docházky prvňáků 

více, jak říká Mgr. Kořánová, tak to nic nemění na tom, že se stejně bude muset spojit 4. a 5. třída. 

V tuto chvíli tedy jde o to, aby neodcházely děti z těchto tříd. Pokud odejdou, tak v září budeme 

rozhodovat o dofinancování „výjimky“ v té samé částce jako nyní, ale na 4 třídy, nikoliv na 5. Obec 

tak stejně žádné prostředky neušetří a ještě bude ve škole méně žáků. Pokud chce obec do budoucna 

místní malotřídní školu udržet, musí se smířit s tím, že na ní bude vždycky doplácet. 
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p. Vild – stojíme před zásadním rozhodnutím, jestli se vrátit k 5 samostatným třídám již od příštího 

školního roku. Ušetřené prostředky za „výjimku“ by se nechaly využít na jiné věci. Navrhoval by 

všechny argumenty ještě řádně zvážit a rozhodnutí odložit na příští jednání zastupitelstva. Jakmile 

se jednou rozhodne a realita počtu žáků bude poté jiná, už se rozhodnutí těžko bere zpátky. Zeptal 

se Mgr. Vodičkové, zda mluvila s rodiči na téma sloučení tříd. 

Mgr. Vodičková – rodiče se ozvali sami a nyní čekají na rozhodnutí zastupitelstva. 

Ing. Fišer – znovu opakuje, že v případě nástupu výrazně menšího počtu žáků při zahájení příštího 

školního roku než dnes předpokládaných cca. 61 žáků, bude dnes přijaté usnesení bezpředmětné a 

bude se muset zareagovat podle aktuální situace. Schválením navrhovaného usnesení vyšleme 

signál rodičům, že v případě, že zde své děti nechají, nemusejí se obávat spojování tříd. Rozhodnutí 

tudíž není důvod odkládat. 

p. Vild – navrhl změnit formulaci usnesení: „ZO schvaluje závazek dofinancování …“ na: „ZO 

předběžně schvaluje závazek dofinancování …“. 

p. Vondrášek – navrhuje ponechat usnesení v původním znění. 

Ing. Tůma – jde o to, aby si rodiče nemysleli, že bude 5 tříd při jakémkoliv počtu žáků. 

Ing. Fišer – navrhl upravit původní usnesení: „… pro 5 tříd.“ na: „… pro 5 početně vyrovnaných 

tříd.“ a nechal o tomto usnesení hlasovat. 

 

Usnesení č. 21/03/2014 – 8.5: ZO schvaluje závazek dofinancování nadnormativních výdajů 

základní školy ve školním roce 2014/2015 z rozpočtu obce pro 5 početně vyrovnaných tříd. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 1 0 

 

 

9) Rozdělení příspěvků z rozpočtu obce na činnost zájmových organizací v roce 2014 

Úvodní slovo přednesl předseda kulturního výboru p. Kurdík. Výzva k předkládání žádostí byla 

v souladu se schválenými pravidly řádně zveřejněna, termín pro podávání žádostí byl stanoven do 

24.2.2014. Žádostí bylo podáno celkem 11, v rozpočtu obce byla pro tento účel letos částka 

navýšena na 300 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že součet požadovaných příspěvků činil méně, výbor 

rozhodl, že všichni žadatelé dostanou tolik, o kolik žádali. Celkem bylo tedy rozděleno 283 tis. Kč. 

Kritéria pro rozdělení příspěvků zůstala stejná jako v loňském roce, tedy především počet členů 

organizace, její práce s mládeží a součinnost při pořádání obecních akcí. Poté přečetl návrh výše 

příspěvků pro jednotlivé organizace. 

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

 

Usnesení č. 21/03/2014 – 9.1: ZO schvaluje poskytnutí příspěvků zájmovým organizacím na jejich 

činnost v roce 2014 takto: 

- TJ Holoubkov (fotbal) …………………….…  130.000,- Kč 

- SDH Holoubkov ……………………………… 50.000,- Kč 

- LLM, JILM Holoubkov ………………………  15.000,- Kč 

- Český rybářský svaz, MO Holoubkov ………      5.000,- Kč 

- TJ Sokol Holoubkov …………………………   40.000,- Kč 

- AVZO Holoubkov ……………………………    8.000,- Kč 

- SSK Holoubkov ………………………………    5.000,- Kč 

- Dart club Holoubkov (šipkaři) …………………  6.000,- Kč 

- Klub seniorů ……………………………………12.000,- Kč 

- Šachový klub ……………………….…………    2.000,- Kč 

- Anita Mikutová (husky) ………………………   10.000,- Kč 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 
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10) Žádosti o příspěvek organizací působících mimo Holoubkov 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Každý rok obdrží obec několik žádostí o příspěvek od organizací 

působících mimo Holoubkov, obecně přispíváme těm, kde působí holoubkovští občané. V letošním 

roce jsme zatím obdrželi tyto žádosti: 

- Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, pracoviště Rokycany – navrhuje 

příspěvek ve výši 1.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 21/03/2014 – 10.1: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně 

postižené Plzeňského kraje, pracoviště Rokycany ve výši 1.000,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

- Svaz tělesně postižených v ČR, MO Rokycany – navrhuje příspěvek ve výši 1.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 21/03/2014 – 10.2: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Svazu tělesně 

postižených v ČR, místní organizace Rokycany ve výši 1.000,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

- Český svaz ochránců přírody, ZO Rokycany – navrhuje příspěvek ve výši 1.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 21/03/2014 – 10.3: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Českému svazu 

ochránců přírody, ZO Rokycany ve výši 1.000,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

- Klub Stonožka, Ostrava – dostavba rehabilitačního centra, navrhuje příspěvek 1.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 21/03/2014 – 10.4: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Klubu Stonožka 

Ostrava o.s. na dostavbu rehabilitačního centra ve výši 1.000,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

0 6 3 

Návrh nebyl přijat. 

 

- OS Aragonit Cheb – festival zdravotně postižených, navrhuje finanční příspěvek 1.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 21/03/2014 – 10.5: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení 

Aragonit, Cheb ve výši 1.000,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

0 7 2 

Návrh nebyl přijat. 

 

 

11) Majetkoprávní záležitosti 

V rámci tohoto bodu budou projednány 2 záležitosti týkající se majetku obce, úvodní slovo k oběma 

bodům přednesl Ing. Fišer. 

 

a)  Prodej obecního bytu č. 21 v č.p. 4 – žadatel ………………… 

Na základě žádosti nájemce bytu ……………… o koupi tohoto bytu byl na minulém jednání ZO 

schválen záměr prodeje, který byl zveřejněný na úřední desce od 12.2.2014 do 28.2.2014. Na obec 

přišla jediná nabídka od …………………, která obsahovala požadované náležitosti, nabídnutá cena 

činí 733 tis. Kč. 

Příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Usnesení č. 21/03/2014 – 11.1: ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 4/21 o velikosti 3+1 a 

celkové podlahové ploše 80,84 m2 s podílem jednotky 8084/146277 na společných částech domu 

č.p. 4 a pozemku st. 488, vše v k.ú. Holoubkov p. …………………………………………… za 

cenu 733.000,- Kč + náklady na převod. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 1 

 

b) Zástavní právo k bytu č. 4 v č.p. 165 ve starém sídlišti 

Na minulém jednání ZO byl schválen prodej tohoto bytu p. ……………………, která jeho koupi 

bude financovat úvěrem. Hypoteční banka žádá o schválení zástavy k tomuto bytu, po jejím 

zavkladování do katastru nemovitostí převede finanční prostředky na účet obce a obec poté podá 

návrh na převod vlastnického práva k bytu ve prospěch kupující. 

Příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 21/03/2014 – 11.2: ZO schvaluje zřízení zástavního práva k bytové jednotce č. 165/4 

v domě č.p. 165 postaveném na pozemku st. 175, vše v k.ú. Holoubkov, ve prospěch Hypoteční 

banky a.s., Prha. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

12) Různé 

V rámci tohoto bodu nebyla projednávána žádná záležitost. 

 

 

13) Interpelace členů zastupitelstva 

Ing. Tůma – upozornil na nepořádek kolem baru Angelo v Plecháči. Situace je již neúnosná, 

navrhuje pozvat majitelku baru na pohovor, je třeba zjednat pořádek. 

p. Vondrášek – je zde porušována obecní vyhláška o pořádku na veřejném prostranství. Navrhl, aby 

se nepořádek uklidil novým obecním strojem a služba se vyfakturovala Jednotě, která ji bude 

požadovat po majitelce. 

MUDr. Gutová – z řad obyvatelů DPS byl na sociální komisi vznesen požadavek na vytápěnou 

místnost vybavenou stoly a židlemi, kde by se mohli v zimě scházet. 

Ing. Fišer – doporučil projednat tuto záležitost s pečovatelkou, která do DPS dochází. 

p. Bezstarosti – zeptal se, kdy je plánováno zametání komunikací po zimě. 

Ing. Fišer – na konci března. 

p. Vildová – zeptala se, zda jsou již známy termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů. 

Ing. Fišer – budou v měsíci květnu. 

 

 

14) Unesení a závěr 

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

usnesení. Pan Vild potvrdil, že všechna hlasování proběhla řádně, 2 usnesení nebyla schválena. 

 

Na závěr Ing. Fišer poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 21:30 hod. 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………… ……………………………………… 

 Miroslav Vild Ing. Lukáš Fišer 

 místostarosta starosta 
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Ověřovatelé zápisu: 

 

p. Anna Vildová:  …………………………………… 

 

 

p. Stanislav Kurdík:  …………………………………… 

 

 

Zápis byl zpracován dne 12.3.2014. 

 

Zapsala: Michaela Zajíčková 


