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ZÁPIS  ZE   ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA   OBCE   
HOLOUBKOV 

KONANÉHO   DNE  6.12.2004 
Přítomni:  pí. Černá, p. Dezort,  pí. Behenská, p. Rejzek, p. Karas, pí. Mgr. Kořánová,  p.Vild  p. 
Hrůza, p. Vondrášek, p. MUDR. Jirava, p. Černý 
 
 
          Zasedání začalo 6.12.2004 v  17.10 hodin, skončilo ve 22,40 hod za účasti  19  občanů. 
 
Zahájení provedla  starostka pí.Černá. Na základě jejího pověření  řídil  zasedání místostarosta p. Karas.  
 
Při zahájení byl navrhovaný program rozšířen o 6 body a z původního plánovaného programu bodu 14) byla 
zrušena část bodu – provozování INZULA. Nově navržený program byl  schválen následovně: 
 
PRO  /   PROTI  /   ZDRŽ 
6      /       5         /       0 
  
 
Program  :  
 

1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
2) Kontrola usnesení 
3) Hospodaření obce za 1 – 3  čtvrtletí  2004 
4) Změna rozpočtu č.III../2004 
5) Inventarizace 2004 – jmenování předsedy 
6) Schválení provizorního rozpočtu na 1. čtvrtletí 2005 
7) Informace z pracovních aktivů 
8) Prodej pozemků 
9) Popelné – 2005 
10) Investiční akce – voda, plyn Chejlavy, komunikace 
11) Smlouva na zimní údržbu 
12) Schválení pronájmu v domě služeb 
13) Revokace vyhlášek č.1 a 2/2004 a schválení vyhlášek č. 3 a 4 /2004 
14) Schválení pořadníků na byty 
15) Schválení vstupu obce do Dobrovolného svazku obcí – „Čistá Berounka – etapa č. II se 

spoluúčastí EU“ 
16) Schválení uzavření úvěru ve výši 1 mil. Kč u ČSOB 
17) Zpráva kontrolního výboru 
18) Změna jednacího řádu obce Holoubkov 
19) Schválení požární pomoci SDH pro obec Medový Újezd 
20) Doplnění člena finančního výboru 
21) Diskuse 
22) Usnesení a závěr 

 
 
1. Návrhová komise – navrženi : p. Rejzek, p. Černý, pí. Mgr. Kořánová  
 
PRO  /  PROTI  /  ZDRŽ    
 8      /      0       /      3        
 
Ověřovatelé zápisu – navrženi:  p. Vild, pí. Behenská 
 
PRO  /    PROTI  /   ZDRŽ   
 9       /        0        /      2      
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2. Kontrola usnesení 
Provedla  pí. Černá   
Z přijatých 7 bodů usnesení v oblasti ukládá byly splněny 4 body, dosud v jednání je bod týkající se 
investiční akce rekonstrukce úpravny vody a vodovodu v Chejlavech a nesplněn je bod připomínky 
ze zprávy SDH. K bodu ke zdravotnímu středisku podal za stavební výbor ústní informaci p. Vild, 
písemně bude doloženo. 
Připomínky: 
p. Dezort – dle zákona patří kontrola usnesení kontrolnímu výboru 
p. Karas – podle zákona 128/2000 Sb., patří toto radě – pokud rada není – starostovi 
p. Dezort – připomínka k bodu REVOS – dle platné smlouvy by měla výpověď platit až od 
1.1.2005.  
p. Karas – vypracoval novou smlouvu s REVOSEM včetně 6 dodatků – vůle ZO nebyla ji schválit. 
pí. Černá – smlouva je u právníka 
 
3. Schválení hospodaření obce za I – III. čtvrtletí  2004 
Se zprávou seznámila veřejnost paní Behenská, rozbor měli zastupitelé  k dispozici od  18.10.2004. 
Byl předmětem jednání dalších pracovních aktivů.  
Připomínky: 
p. Hrůza – celková čísla mu nesouhlasí 
p. Vondrášek – žádá o audit hospodaření 
pí. Černá – předaudit byl již proveden  
p. Dezort – měli jsme se přihlásit k DPH 
pí. Černá – konzultováno, není důvod k registraci 
 
      PRO     /       PROTI        / ZDRŽ       Proti : Dezort, Hrůza, Vondrášek, Vild, Černý 
       6       /             5              /         0                             
                                                                                                                
4. Změna rozpočtu č. III.  pro rok 2004 
Seznámila paní Behenská, pro veřejnost vyvěšeno 22.11.2004 a zastupitelstvu předáno téhož dne 
v opravené verzi.  
Připomínky:  
p. Hrůza – celková čísla nesouhlasí 
p.Dezort – nesouhlasí se snížením částky na opravy v PO ZŠ a MŠ, zvýšený odvod z HČ – 
INZULA znamená menší podíl oprav BF 
pí. Černá – vzhledem k finanční situaci obce byla dohoda s INZULOU o navýšení odvodu z HČ 
p. Černý – dotaz, zda je k dispozici položkový rozpis víceprací od INVELU na částku 1,8 mil Kč 
pí. Černá – rozpis je k dispozici není ale podepsán INVELEM 
p. Vild – dle jeho názoru jde o toto: při výběrovém řízení byl předložen pouze objemový rozpočet a 
z toho důvodu zřejmě  problematické dát přesný položkový rozpočet  
 
      PRO     /       PROTI        / ZDRŽ        Proti: Vild, Vondrášek, Karas, Hrůza, Černý  
        5      /            5               /    1             Zdržel se : Dezort 
         
5. Inventarizace k 31.12.2004 
Informaci podala pí.Černá, za předsedkyni inventarizační a likvidační komise byla navržena pí. 
Vildová Anna, která je současně pověřená jmenováním dalších členů komise. 
Připomínky:  
p. Dezort: dle jeho názoru není nutné toto projednávat na veřejném zasedání, toto je v pravomoci 
starostky, doporučuje zpracovat směrnici pro inventury, případně stávající aktualizovat, či upravit 
pokud bude třeba  
PRO  /   PROTI  /   ZDRŽ   
11     /       0        /       0 
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6. Schválení provizorního rozpočtu na I. čtvrtletí 2005 
S provizorním rozpočtem  seznámila veřejnost  pí. Behenská. Ve vývěsní skříňce bylo od 
22.11.2004.  
Připomínky: 
p. Vondrášek – dotaz, proč nebyl dán návrh rozpočtu, ale rovnou návrh na provizorium 
pí. Černá – z dosavadních čísel není reálné rozpočet sestavit 
p. Dezort – navrhl pokusit se přesto rozpočet sestavit, pokud čísla budou skutečně nereálná, 
přistoupit na provizorium 
p. Vild – dle jeho názoru lze příjmovou stránku odhadnout, výdaje – splátky úvěrů a půjček jsou 
dané, investice se neplánují 
 
        PRO     /       PROTI        / ZDRŽ            Proti: Vild, Hrůza, Dezort, Vondrášk, Černý 
        5         /            5             /         1              Zdržel se : Rejzek 
 
     
7. Informace z pracovních aktivů  
Přednesla pí. Černá. Bylo uskutečněno 5 pracovních aktivů v následujících dnech:  
 
                      20.9. 2004   –  13 bodů,  
                      18.10. 2004  -  22 bodů 

8.11.2004 -  19 bodů 
22.11.2004 - 11  bodů 
29.11.2004 -  11 bodů 

 
Celkem bylo projednáno 79 bodů, většina z nich je předmětem dnešního zasedání, Z dalších bodů  
bylo projednáno : žádost na povolení umístění hracích automatů v objektu bývalého Vikomtu 
(zastupitelstvem nedoporučeno), informace od soudu ohledně určení znalce na posouzení vlastníka 
hráze. Informace o dopisu POLYTEZY, která žádala o  přijetí usnesení, které předložili 2.11.2004 
(v něm bylo uvedeno rozhodnutí 032 300 303 a obec žádala o předložení tohoto usnesení, aby 
mohla kvalifikovaně rozhodnout), obci nebylo rozhodnutí předloženo a proto 11.11.2004 došel další 
dopis, že návrh usnesení nebyl přijat z důvodu že obec neodpověděla ve stanovené lhůtě, zda ano 
nebo ne.  Žádost firmy PROVOD vůči obci Holoubkov o zápočtu pohledávky s firmou INVEL 
(zastupitelstvo nemá námitek, je však nutný souhlas dlužníka ). Žádost Agentury DOMOV o 
pronájem v DPS na kancelář (úvaha místnosti pro lékaře, která je využívána pouze 1 x v týdnu na 
několik hodin). Dle MMR pronájem této místnosti odporuje zásadám pro bydlení v DPS – proto  
nabídnut Agentuře DOMOV volný objekt ve zdravotním středisku. Dále podána informace o 
provedené kontrole FÚ Rokycany za účelem čerpání dotace ve výši 9,1 mil Kč od MMR na DPS. 
Dne 22.11.2004 byly finančnímu i kontrolnímu výboru předány protokoly ze závěrů této kontroly. 
Zastupitelstvu k této problematice  předána písemná zpráva  6.12.2004. Došlo k porušení několika 
bodů k vydanému rozhodnutí MMR, nikoli finančního charakteru, pouze se týkalo formálních věcí. 
Obec bude žádat Ministerstvo financí o prominutí povinnosti odvodu i dopočtu penále. 
Připomínky:  
p. Dezort – řešit, až bude vyměřeno 
p. Hrůza – uvedené vady dle jeho názoru nejsou formální, ale věcné 
p. Dezort – přečetl úryvky ze zprávy FÚ 
pí. Mgr. Kořánová – požádat o prominutí 
  
8. Prodej pozemků  
Jedná se o prodej pozemku č. 198/9 o výměře 222 m2 v k.ú. Holoubkov manželům Svobodovým 
čp. 289 a odprodej části parcely č. 65a o výměře  12 m2 v k.ú. Holoubkov manželům Veselkovým, 
čp. 57 ( odstranění dlouhodobého nesouladu s katastrem nemovitostí a skutečným stavem ). Záměr 
odprodeje obou pozemků byl schválen zastupitelstvem i  zveřejněn.   
 
PRO  /  PROTI  /   ZDRŽ 
 11     /      0        /      0 
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9. Popelné 2005 
Veřejnost seznámila pí. Černá. Ze strany POLYGONU je navýšen poplatek o 50,- Kč na občana, 
(původní návrh 70,- Kč nebyl obcemi odsouhlasen). Pro obec to znamená do rozpočtu 150 tis. Kč 
na separované odpady. Další navýšení ve výši cca 56 tis. Kč budou náklady od firmy RUMPOLD 
z důvodu navýšeného poplatku za skládku, svozu a pronájmu nádob. V zastupitelstvu projednáno 
29.11.2004 s tím, že poplatek pro občany a rekreační objekty zůstane na úrovni roku 2004, t.j. ve 
výši 400,- Kč/osoba trvale v obci hlášená  a 400,- Kč za  jeden rekreační objekt. Nebude však 
možno realizovat velkoobjemové kontejnery. Zatím nebyla dořešena cena za  svoz pro podnikatele. 
 
  PRO  /   PROTI  /  ZDRŽ 
   11    /       0         /      0 
 
10. Investiční akce – voda, plyn Chejlavy, komunikace     
Informaci podala pí. Černá. Vodovodní řady i přípojky pro občany v Chejlavech byly dokončeny, 
na rekonstruované úpravně vody probíhá zkušební provoz, který je nutno do konce roku vyhodnotit 
a úpravnu dát do trvalého provozu s ohledem na vydané rozhodnutí Ministerstva zemědělství o 
termínu ukončení akce ( 17.12. 2003 bylo žádáno o posunutí do konce roku 2004, což bylo 
v zastupitelstvu schváleno). Pravidla MZ jsou závazná. Byl dokončen řad plynovodu včetně 
přípojek v lokalitě Chejlavy, dne 9.12.2004 se bude konat přejímka od ZČP Plzeň a následně bude 
provedeno  propojení na stávající síť. Realizace investičního  záměru rekonstrukce komunikací též 
probíhají dle stanoveného harmonogramu, ve dnech 6.a 7.12.2004 pokládka živice na komunikaci 
k fotbalovému hřišti, koncem tohoto týdne by měla být dokončena živice v lokalitě Chejlavy. Akce 
je vyhodnocována dle skutečně provedených prací dozorem p. Svobodou.  
Připomínky: 
p. Vondrášek – stavební firma by měla po sobě uklidit bahno na silnici 
p. Dongres – zeminu, kterou STRABAG navezl na cvičiště slíbili rozhrnout – dosud tak neučinili 
pí. Černá – jediný problém, který se vyskytl je u p. Svejkovského  – nelze pohnout šoupětem 
p. Bezstarosti – dotaz, kdo projektoval komunikace v Chejlavech, je úzká, 2 auta se nevyhnou 
pí. Černá – p. Ing. Plichta  
p. Vild – vzhledem k omezení finančních prostředkům byl zvolen tento kompromis 
p. Dezort – čerpací stanice nefungují, generální dodavatel se od problému distancoval 
pí. Černá – projekty byly posuzovány odborníky i provozovatelem 
p. Černý – provozovatel o spoustě věcí neví – špatně koordinováno 
 
11. Smlouva na zimní údržbu  
Informovala paní Černá, pro zimní období 2004 – 2005 byla uzavřena smlouva na údržbu místních 
komunikací s rozpisem prováděné údržby včetně stanovení priorit   s firmou DVOŘÁK Medový 
Újezd, na chodníky s firmou RUMPOLD na základě výzvy obce, drobné posypy budou zajišťovány 
pracovníkem OÚ.  
Připomínka:  
Pan Dongres uplatnil dotaz – údržba před hasičárnou 
Paní Černá – o tuto lokalitu bude smlouva doplněna 
 
 PRO  /   PROTI   /   ZDRŽ 
  11    /        0        /       0 
 
12. Schválení pronájmu v domě služeb 
Informovala pí. Černá. Z důvodu oznámení ukončení činnosti TEXTILU bylo dne 20.9.2004 
zastupitelstvem doporučeno zveřejnění  oznámení záměru dalšího pronájmu. Na uplatněné 2 žádosti 
se zastupitelstvo rozhodlo o pronájem pro p. Jankovského – pohostinské služby. Současně podána 
informace žádosti pí. Kalousové z dnešního dne, která požádala o pronájem ve zdravotním středisku 
(uvolněné prostory po firmě FELEKT). S ohledem na platnost zákona o obcích je nutné pronájem 
zveřejnit a toto bude součástí dnešního usnesení.   
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 PRO  /  PROTI  /   ZDRŽ 
11      /     0       /        0 
 
13. Revokace vyhlášek č. 1 a 2/2004 a schválení vyhlášek č. 3 a 4/2004 
Informaci podal p. Karas. Z důvodu nedodržení legislativního postupu (schválení 21.6.2004, 
následně zveřejnění – kde byla nesprávně uvedená účinnost těchto vyhlášek. Navíc u vyhlášky na 
místní poplatky byly některé drobné nedostatky a bylo je nutno upravit). Ze strany KÚPK i státního 
dozoru od MV doporučena revokace původních vyhlášek a schválení nových. Informaci doplnila pí. 
Černá, která sdělila, že původně připravená vyhláška p. Karasem pro místní poplatky byla dne 
14.4.2004 postoupena zastupitelům, kde byly provedeny některé úpravy, z nichž některé byly 
nesprávné.   
Před hlasováním uplatněn protinávrh p. Dezorta s doporučením na provedení pouze formou 
dodatku. 
  
Hlasování pro protinávrh: 
 
PRO  /  PROTI  /  ZDRŽ  
  5     /       5       /      1  - MUDr. Jirava 
 
Hlasování  pro původní návrh: (revokace původních a schválení nových) 
 
PRO  /  PROTI  /   ZDRŽ        Proti: Hrůza, Vondrášek, Vild, Dezort, Černý 
  6     /      5        /       0 
 
 
14. Schválení pořadníků na byty 
Předložil předseda bytového  výboru p. Černý. Jedná se o pořadníky na byty 1 + 1 a garsonky, 1 + 2 
a 1 + 3 včetně seznamů uchazečů na tyto byty od 1.11.2004. Pořadník na DPS nebyl předložen.   
 
PRO  /   PROTI  /   ZDRŽ 
 11    /      0         /      0 
 
15. Schválení vstupu obce do Dobrovolného svazku obcí – „Čistá Berounka – etapa II za 
spoluúčasti EU“ 
Informaci podala pí. Černá. Problematika II. etapy odkanalizování v obci  řešena již v roce 2003, 
v roce 2004 zpracován projekt pro územní řízení, z KÚPK příspěvek na tuto akci ve výši 200 tis. 
Kč,  dne 1.12.2004 uplatněna E-mailová zpráva KÚPK, aby obec vyjádřila své stanovisko – souhlas 
se zařazením do Dobrovolného svazku obcí v rámci zajištění tohoto skupinového projektu. 
Stavba by měla být zahájena v 6/2008, je nutné, aby obec byla připravena projektově pro územní 
řízení, což je k dnešnímu dni  splněno( zastupitelstvu doporučeno v případě vstupu do svazku si 
eventuelně nechat možnost na vystoupení pokud by se obci podařilo získat finanční prostředky 
z jiných fondů). Zastupitelstvo vstup do svazku navrhuje schválit bez jakýchkoli dodatků.  
Připomínky: 
p. Vild – není dostatek informací, jaké jsou vstupní poplatky, jaké sankce při neplnění 
p. Dezort – již jsme čerpali dotaci od KÚPK ve výši 200 tis. Kč na projekty – nezbývá nic než 
vstoupit  
p. Rejzek – je třeba být připraveni, navrhuje do svazku vstoupit 
p. Vild – nejsou jasné finanční  podmínky  
p. Dezort – ve stanovách svazku bude určeno jak velká náhrada bude za vystoupení  
 
PRO  /  PROTI  /  ZDRŽ 
  6     /      0        /      5    Karas, Vondrášek, Hrůza, Černý, Vild 
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16. Schválení uzavření úvěru ve výši 1 mil. Kč u ČSOB  Rokycany 
Návrh uplatnila pí. Černá pro případ překlenutí roku 2004, neboť není známo kolik finančních 
prostředků v příjmové kapitole ve skutečnosti roku  2004 bude, v I. čtvrtletí 2005 bude třeba splatit 
790 tis. Kč na místní komunikace a 385 tis. Kč splátku kanalizace z fondu PHARE. Dne 2.12.2004 
jednáno s firmou STRABAG, bude nutné navýšení na komunikace ve výši cca 115 tis. Kč bez DPH 
( v této částce jsou i kompletní úpravy kanalizace u čp. 98).  Úvěr by byl čerpán pouze v nezbytně 
nutném případě.     
Připomínky:  
Pan Vild – dotaz, zda je nutné skutečně otevírat úvěr nyní, když zcela určitě bude zastupitelstvo i 
v lednu  nejpozději v únoru 2005 ?  
Pan Vondrášek – jaké je úročení ? 
Paní Černá – úrok by byl od 9 do 11% (současný stav ), předběžně bylo o tomto jednáno s pí. 
ředitelkou Balvínovou z ČSOB 
Pan Vild – nevidí důvod nutnosti projednání dnes a navrhuje tento bod stáhnout z programu 
 
PRO  /   PROTI  /   ZDRŽ  
10      /        0      /       1      MUDr. Jirava 
 
17. Zpráva kontrolního výboru 
Zprávu přednesl p. Dezort. Jedná se o zprávu, kterou předal obecnímu úřadu 20.9.2004, všem 
zastupitelům byla předána 8.11.2004 a vyjádření zástupce obce k této zprávě bylo předáno všem 
zastupitelům dne 22.11.2004. 
Připomínky : 
pí. Bělohlávková – p. Smejkal není člověk na svém místě, v  DPS byly neustále řešeny připomínky 
k nedostatečnému teplu, nic se nedělo, nyní byla provedena úprava na topení, situace s teplem je 
nyní lepší, byly provedeny měření – dodnes nedostala žádné výsledky 
pí. Černá – až informaci dostane předá ji ZO 
p. Dezort – kontrolní výbor provádí namátkové akce, doporučuje opatření k nápravě – toto není 
akceptováno 
p. Fišer – pokud nejsou plněny úkoly je třeba na to upozornit 
 
18. Změna jednacího řádu obce Holoubkov 
Pan Karas zpracoval návrh dodatku č. 1 k jednacímu řádu obce, který byl schválen 16.12.2002. 
Změna dodatku se týká §6 svolávání jednání a §8 průběh jednání. Vzhledem k tomu, že p. Karas ve 
21,30 hodin opustil jednání z důvodu noční směny bylo doporučeno tento bod stáhnout z jednání 
programu. 
 PRO /  PROTI  /  ZDRŽ / 
  10     /     0       /     0      / 
 
19. Schválení požární pomoci SDH pro obec Medový Újezd 
Přednesla pí. Černá. Obec Medový Újezd uplatnila 13.9.2004 žádost o prodloužení požární ochrany 
do 31.12.2004 s tím, že zaplatí poplatek ve výši 10 tis. Kč. SDH odsouhlasilo 20.10.2004 a 
doporučilo smlouvu podepsat.  
Připomínka:  
p. Hrůza – dotaz, zda je v rozpočtu 2004 
 
PRO  /   PROTI  /   ZDRŽ 
  10   /        0       /      0 
 
20.  Doplnění člena finančního výboru 
Paní starostka informovala veřejnost o doplnění členky finančního výboru, navržena byla paní 
Vildová Anna. 
 
PRO  /  PROTI  /  ZDRŽ 
 10    /       0       /     0 
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21. Diskuse 
p. Fišer – k DPS bylo předáno vyjádření stavebního dozoru p. Ing. Zíky – byla závada na topném 
řízení, je opravena, trvalo to 2 roky, bude třeba obyvatelům DPS platby za teplo kompenzovat 
pí. Bělohlávková – faktury za byt jsou nesrozumitelné 
p. Fišer – DPH – přihlásit se, ušetří se Kč 

- dotaz na pí. Mgr. Kořánovou – je vyřešeno účtování bytu v čp.17 
pí. Mgr. Kořánová – po obdržení podkladů, vyúčtuje obci a ta následně přeúčtuje nájemníkovi   
p. Fišer – dotaz jak se vyřešilo topení u pí. Pourové v DS – od ukončení nájmu pí. Vildové, nemá 
topení.  
pí. Vildová – iniciativně zařídila elektrikáře, který připravil elektroinstalaci na připojení 
akumulačních kamen, tyto si na své náklady pořídí pí. Pourová 
p. Bezstarosti – za SDH popřál všem členům ZO hodně štěstí do nového roku a pozval je na výroční 
schůzi 18.12.2004, zrekapituloval činnost SDH za letošní rok  
pí. Kantoříková – dle sdělení INZULY se z důvodu vyššího odvodu z HČ v letošním roce 
opravovaly jen havárie 
pí. Černá – tuto informaci potvrdila, pro příští rok budou odvody  z HČ sníženy na max. 450 tis. Kč 
p. Dezort – 100 % vybraných Kč z BF navrhuje investovat zpět do BF 
p. Bezstarosti – navrhuje vyměnit správce BF  
pí. Mgr. Kořánová – informovala o novém školském zákoně  
                               - pozvala všechny přítomné 22.12.2004 na den otevřených dveří – vánoční dílny  
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USNESENÍ   ZASTUPITELSTVA OBCE  č. 5/2004  ZE  DNE  6.12.2004 
 

1. Bere na vědomí:  
a)  informace z pracovních aktivů z 20.9.,18.10.,8.11.,22.11. a 29.11. 2004 
b)  informace z provedené kontroly FÚ Rokycany k čerpání dotace na DPS 
c)  informace z investičních akcí-vodovod, plynofikace Chejlavy a rekonstrukce  
     komunikací 
d) informaci o žádosti obce u MěÚ Rokycany – ŽP na uvedení úpravny vody do trvalého 

provozu k 31.12.2004 v souladu s pravidly MZ Praha 
e) zprávu kontrolního výboru 
f) informaci pro zřizovatele škol a školního zařízení ke dni 1.1.2005 
g) ukončení mandátu zastupitele a současně funkce starostky pí. Černé    

 
2. Schvaluje: 
          a) rozbor hospodaření za období 1-9/2004 

 b) paní Vildovou A. za předsedkyni inventarizační  a likvidační komise pro zpracování   
     inventur k 31.12.2004 a zmocňuje ji jmenováním dalších členů komise 
 c) prodej pozemků  par.č. 198/9 o výměře 222 m2 v k.ú. Holoubkov  a par. č. 65a o  
     výměře 12m2 v k. ú. Holoubkov na základě zveřejněných záměrů obce o odprodeji 
 d) poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2005 ve výši 400,- Kč / osoba  
      trvale hlášená a 400,- Kč za jeden rekreační objekt 
e) uzavření smlouvy na zimní údržbu 2004/2005:  a) komunikace-Dvořák Medový  

                                                                                       Újezd + doplnit o  prostor před  
                                                                                       hasičárnou 
                                                                                  b) chodníky-RUMPOLD Rokycany 
                                                                                       při výskytu většího množství  
                                                                                       sněhu 

                                                                                                       c) drobné posypy pracovníkem OÚ 
f) pronájem uvolněného objektu v DS v souladu s předchozím zveřejněním pro účely  
      pohostinství 
g) zajištění smluvní spolupráce při poskytnutí požární ochrany jednotkou SDH obci Medový 

Újezd pro II. pololetí 2004 za cenu 10 tis. Kč  
                   h)   revokaci části usnesení č.3/2004 ze dne 21.6.2004 bod d) – vyhláška o provádění  

      bytové politiky č.2/2004  
ch) vyhlášku o provádění bytové politiky č. 3/2004 schválenou 6.12.2004 s platností účinností 
      po 15 denním zveřejnění  
i)    revokaci části  usnesení č. 3/2004 ze dne 21.6.2004 bod k) – vyhláška o místních poplatcích 
      č.1/2004  
j)  vyhlášku o místních poplatcích č. 4/2004   schválenou dne 6.12.2004 s platností  
     účinnosti po 15 denním zveřejnění 
k) zařazení obce do Dobrovolného svazku obcí v rámci skupinového projektu „Čistá  

Berounka – II. etapa se spoluúčastí EU “ s připomínkou možnosti vystoupení z tohoto 
svazku, pokud se obci podaří získat finanční prostředky z jiných fondů  

l) paní Vildovou Annu za novou  členku finančního výboru 
m) pořadníky na byty zpracované bytovým výborem  
n) závěry kontrolního výboru vyplývající z předložené  zprávy 

   
    3.   Ukládá: 

starostce, místostarostovi a bytovému výboru :   
a) zpracování kupních smluv na odprodej pozemků do 20.12.2004 
b) uzavření smluv na zimní údržbu 2004/2005  -  okamžitě 
c) zveřejnit vyhlášky č. 3/2004 a 4/2004 – do 10.12.2004 
d) uzavřít smlouvu na pronájem v domě služeb  - do 10.12.2004 
e) zveřejnit  vyhlášku na  výši poplatku za komunální odpady pro rok 2005 – co nejdříve 
– zajistí místostarosta 
f) uzavřít smlouvu o poskytnutí požární ochrany ze strany SDH Holoubkov obci   
    Medový Újezd pro II. pololetí 2004 do  10.12.2004   
g) v případě, že budou uloženy sankční odvody z prověrky FÚ k DPS, požádat MF 
    Praha  prostřednictvím FÚ Rokycany o prominutí povinnosti odvodu za porušení 
    ustanoveních 1, 2, 3  a 4  uvedených ve zprávě z 10.11.2004  -  do 20.12.2004 
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                               h) prověřit směrnici  k inventuře 2004 – ve spolupráci s účetní 
                              ch)zveřejnit závěr pronájmu zdravotního střediska – do 10.12.2004 
                              i) zveřejnit pořadníky bytů – do 10.12.2004 

           j) zpracovat stanovisko k DPH v termínu do konce ledna 2005 
           k) zpracovat stanovisko k činnosti INZULA ve vztahu k bytovému fondu- 

                                 předloží bytový výbor do konce ledna 2005  
 
  4)   Neschvaluje: 

a) změnu rozpočtu č. III., kterou je nutno přepracovat 
b) provizorní rozpočet obce do 31.3.2005 
c) uzavření úvěru ve výši 1 mil. Kč s ČSOB Rokycany pro případné překlenutí roku 

2004/2005. Pokud bude aktuelní bude projednáno začátkem roku 2005 
 
   5)    Stahuje z jednání body:   

                             a)  projednání činnosti INZULA 
         b) projednání úvěru ve výši 1 mil. Kč u ČSOB 
         c) změny jednacího řádu zastupitelstva obce 
 
 

 
 
 
 
 
……………………………………                              ……………………………………… 
  František Karas -místostarosta                                          Františka  Černá – starostka                                                                                    
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:p.Vild Miroslav : ……………….. 
                               
                               pí. Behenská Jindřiška: ……………………… 
 
Zapsala: Grimmová Anna 


