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ZÁPIS  ZE   ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA   OBCE   
HOLOUBKOV 

KONANÉHO   DNE  8.12.2008 
 
Přítomni:  p. Vild, p. Ing. Fišer, pí. Mgr. Kořánová,   pí. Vildová, .  
                  Ing. Tůma p. Bezstarosti, p. Kurdík,  Ing. Tichý,  p. Černý-dostavil se v 19:00 hod. 
 
Omluveni : p. Hrůza – nemoc, Mgr. Křejdlová – pracovní důvody 
 
          Zasedání, které bylo svoláno v souladu s plánem práce, zahájil starosta p. Vild v 18,10 hod., 
který také řídil další průběh jednání. Konstatoval, že  z 11 členů zastupitelstva je zatím přítomno 9 
členů. Dále přivítal  přítomné občany  a seznámil je s návrhem programu zasedání zastupitelstva 
obce, který byl zveřejněn na pozvánkách a na úřední desce: 
 
Program: 
 

1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 
2) Kontrola usnesení. 
3) Stav na úseku odpadového hospodářství včetně stanovení místního  poplatku na rok  

2009. 
4) Hospodaření obce za 3. čtvrtletí roku 2008.  
5) Rozpočet obce na rok 2009. 
6) Zajištění inventarizace majetku obce k 31.12.2008. 
7) Různé: 

- prodej obecního bytu v čp. 180, 
- problematika Holoubkovského rybníka, 
- plán obnovy vodovodu a kanalizace obce , 
- závěrečná zpráva o prodeji bytů na starém sídlišti. 

8) Diskuse 
      9)        Usnesení  a závěr 
 
 
 
PRO /    PROTI /   ZDRŽ 
  8     /        0        /       0           
  
 
1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

 
Do návrhové  komise byli navrženi:    p. Ing. Fišer,  p.Ing. Tůma a  p. Kurdík     

 
 PRO  /  PROTI  /  ZDRŽ    
   6     /      0       /      2       
                                           
 

Ověřovateli  zápisu byli navrženi: pí. Mgr. Kořánová a p. Bezstarosti  
 
PRO  /    PROTI  /   ZDRŽ   
   6   /        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 5.12.2008 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce č. 7 ze dne 20.10.2008, 
kde zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 6 bodů  usnesení a 15 bodů usnesení schválilo. Starostovi a 
místostarostům bylo uloženo: 

1. Vyvolat jednání s OŘ PČR v Rokycanech a dotčenými orgány ve věci řešení celkové 
bezpečnostní situace v obci a řešení připomínek k této oblasti.  

2. Zabezpečit realizaci tohoto usnesení v části II. - schvaluje. 
3. Přijmout patření k celkové vyšší aktivizaci práce stavebního výboru ZO.  
 

Konstatoval také,  že všechny body usnesení jsou splněny. Dále  uvedl, že úkol uložený ředitelce 
PO ZŠ a MŠ týkající se přepracování dokumentů požadovaných zastupitelstvem obce  do termínu 
pracovní porady dne 24.10.2008 byl ze strany pí. Mgr. Kořánové splněn, přepracované dokumenty 
byly v termínu předloženy a budou předmětem dalšího hodnocení ze strany ZO. 
 
Kontrolu usnesení doplnil p. Vild  s tím, že informoval o výsledcích jednání  s okresním ředitelem 
PČR v Rokycanech včetně závěrů, které z této schůzky vyplynuly. 
 
Předložená  kontrola usnesení byla vzata zastupitelstvem na vědomí. 
 
3. Stav na úseku odpadového hospodářství včetně stanovení místního poplatku na rok2009.  
Úvodní slovo k tomuto bodu provedl p. Kurdík  Uvedl m.j.  množství uloženého komunálního 
odpadu na skládce z obce Holoubkov, kde toto meziročně neustále narůstá o cca 25 tun. Zabýval se 
také   náklady, které firma Rumpold a potažmo obec Holoubkov musí vynakládat na zabezpečení 
svozu odpadu. Je předpoklad, že cena skládkovného bude pro obec za rok 2009 navýšena o cca 57 
tis. Kč. Cena za přepravu a manipulaci se pohybuje okolo 360 tis. Kč za rok a skládkovné kolem 
cca 500 tis. Kč za rok. Předpokládané náklady na likvidaci komunálního odpadu v obci v r. 2009 se 
pohybují kolem 850 tis. Kč. Z tohoto předpokladu vycházelo ZO při stanovení poplatku za likvidaci 
TKO na rok 2009 a stanovilo jej ve výši 460,- Kč na osobu. Je předpoklad, že meziročně dojde 
k nárůstu nákladů v klasickém svozu směsných komunálních  odpadů o cca 18%. Další údaje, 
kterými se zabýval ve své zprávě jsou v písemné příloze, která je součástí  hlavního zápisu. 
Diskuse: 
p. Vild: 
Doplnil některé údaje z této oblasti. Připomenul, že do kapitoly TKO je zahrnuta i likvidace 
velkoobjemového komunálního odpadu, kterou obec zabezpečuje 2 x ročně pro občany přistavením 
velkoobjemových  kontejnerů. Bude třeba položit důraz na zvýšení objemu separovaných  odpadů 
,které se využívají jako druhotná surovina a nekončí na skládkách. Proto bude třeba dále naléhat na 
občany, aby odpad třídili a ukládali na příslušná místa. Podmínky jsou pro to v obci vytvořeny. 
Ing. Fišer 
Konstatoval, že otázku poplatku za likvidaci TKO je nutno stanovit OZV. Poté předložil návrh 
jejího znění, kde m.j. připomenul  i složení nákladů na likvidaci TKO.  
 
 Po té byla diskuse k této věci ukončena s tím, že zpráva byla vzata na vědomí a bylo přistoupeno 
ke schválení OZV k poplatkům na likvidaci TKO v roce 2009  
 
PRO/ PROTI/ZDRŽ 
  8   /     0     /    0 
 
4. Hospodaření obce za 3. čtvrtletí roku 2008 
Úvodní slovo k tomuto bodu provedl p. Vild dle písemně předloženého rozboru hospodaření obce 
za uplynulé období. Toto bylo řádně zveřejněno a materiál mají zastupitelé k dispozici. 
Hospodaření za uvedené období skončilo s přebytkem cca 8 mil. Kč při příjmech 16 914 tis. Kč a 
výdajích 8 941 tis. Kč. Do oblasti příjmů se pozitivně  projevila zejména otázka prodeje bytů ve 
starém sídlišti i zvýšení příjmů z RUD i dalších příjmů obce.  
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Diskuse: 
Ing. Tůma: 
Konstatoval, že předložený rozbor hospodaření byl projednán na finančním výboru, který k tomuto 
nemá připomínky, neboť položky rozpočtu se vesměs vyvíjejí podle plánu.  
p. Dezort: 
Vznesl dotaz na Mgr. Kořánovou proč nebyl předložen rozbor hospodaření PO ZŠ a MŠ za uvedené 
období. Dále se zabýval otázkou přebytku vybraného nájemného ve vazbě na investice do BF 
z hlediska oprav. kde projevil nespokojenost se současným stavem. V další části upozornil na stav 
v oblasti dotací, kde uvedl, že obec proti jiným obcím okresu dostává dotací minimálně. Toto uvedl 
na příkladu Rokycan i dalších obcí  v porovnání s Holoubkovem, kde v letošním roce obdržela obec 
pouze 150 tis. Kč na opravu střechy zdravotního střediska a to až ve 2. kole POV. Upozornil, že 
tyto náklady dříve platil OÚNZ a nyní je musí táhnout obec.  
p. Vild: 
Reagoval na vystoupení p. Dezorta s tím, že obec s tímto stavem pochopitelně spokojena a 
srozuměna není,  avšak těžko s tím  může něco dělat Toto je dáno RUD, který schvaluje Parlament. 
Nesčíslně krát toto bylo připomínkováno ovšem bezvýsledně. Praha má na občana 6,5 krát více než 
Holoubkov avšak zdaleka ne všechny náklady jsou v Praze takto vyšší. Z toho potom vznikají 
uvedené disproporce v rozpočtech obcí. Dále se zabýval i otázkami kolem 3 žádostí obce do ROP-
JZ, kde obec také neuspěla i když zde vynaložila i nemalé úsilí a náklady v souvislosti s přípravou 
žádostí o dotace i akcí jako takových. Uvedl, že je zde zřejmě mnoho nespravedlnosti, či různých 
zájmů což uvedl na příkladu např. města Tábor, které v této výzvě obdrželo 12 dotací ve výši 233 
mil. Kč. Hospodaření PO  bylo předloženo a bude také ještě dnes projednáno. Zatím bylo 
projednáváno hospodaření obce jako takové, další bude součástí tohoto bodu následně. 
Ing. Fišer: 
Reagoval na p. Dezorta s tím, že se ve svých názorech mýlí a to v podstatě ve všem, co řekl. Bytový 
rozpočet je projednáván 2 x ročně. Rokycany  je obec III. typu, kde m.j. zabezpečuje i výkon státní 
správy, což je státem dotováno. Proto těžko lze srovnávat rozpočty obcí I. a III. typu. Pochopitelně 
ne vše co je v rozpočtech jde do investic, kde toto na konkrétním případu Rokycan dále rozebral. 
Dále uvedl, že v letošním roce žádal OÚ celkem o 8 dotačních titulů ve výši celkem cca 25 mil. Kč. 
Je faktem, že jsme dostali minimum cca 200 tis. Kč, což z daleka neodpovídalo úsilí, které jsme 
tomuto problému věnovali. K problematice zdravotního střediska uvedl v reakci na p. Dezorta, že 
žijeme v r. 2008 a ne v roce 1970.  
Mgr. Kořánová: 
Připomenula, že i ZŠ spolu s dalšími malotřídkami žádaly o dotaci z ROP ovšem také neúspěšně. 
V současnosti usilují o další dotaci z MMR na výstavbu školního hřiště. Hospodaření PO  bylo 
předloženo, hospodařila  tato  k 30.9.2008 s přebytkem 150 tis. Kč. 
p. Vild: 
Konstatoval, že se současným stavem se obec nesmiřuje a o získání dotací bude usilovat i nadále. 
p. Dezort: 
Reagoval na vystoupení Ing. Fišera s tím, že má dobrou výmluvnost, což však problém neřeší. O 
dotace se nemůže jen žádat, musí se o ně i bojovat. Zeptal se kolik dotací dostala např. obec Hůrky 
v porovnání s Holoubkovem. Dále se opakovaně zabýval některými otázkami kolem prodeje bytů 
obce a vybraného nájemného versus opravy BF. 
p. Bezstarosti: 
Zabýval se otázkami kolem opravy střechy zdravotního střediska m.j. s tím, že sem již zatékalo 
dlouhodobě a obci nezbývalo než toto řešit ze svého rozpočtu, aby nedošlo k větší havárii. Se 
stavem v oblasti dotací i RUD obec těžko sama o sobě něco udělá.   
Ing. Tůma. 
Reagoval na otázky kolem přidělování dotací s tím, že jsou zde daná kritéria, která se bodují a 
k přidělení je rozhodující celkový počet bodů. Některá obec proto může uspět, jiná ne ve vazbě na 
rozdělované prostředky v jednotlivých dotačních titulech. Obecně konstatovat, že jsem neúspěšní a 
jiné obce ano, je v celku zavádějící.  
Dále se zabýval otázkami předloženého rozboru hospodaření PO ZŠ a MŠ za sledované období, kde 
toto doporučil schválit. Dále uvedl, že některé věci z hlediska oprav MŠ budou obcí přefakturovány 
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na PO dle původní dohody z března 2008 v souvislosti s tím navrhl schválit přesun finančních 
prostředků ve fondech PO, konkrétně přesun do  fondu reprodukce majetku  ve výši 100 tis. Kč. 
Konstatoval, že ostatní položky se vyvíjejí dobře  a doporučil obě zprávy vzít na vědomí.  
 
Po té byla diskuse ukončena, předložené zprávy vzaty na vědomí a přistoupeno k hlasování o 
schválení návrhu k přesunu finančních prostředků ve fondech PO ZŠ a MŠ.  
PRO/PROTI/ZDRŽ¨ 
9   /    0   /   0 
 
Rozpočtová změna č. III rozpočtu obce na rok 2008 
 
Tato změna byla vyvolána vývojem hospodaření v některých položkách, návrh byl opakovaně 
projednán na pracovní poradě a je předložen písemně všem zastupitelům. Písemný materiál návrhu 
rozpočtové změny je přílohou zápisu.  
Ing. Tůma: 
Konstatoval, že návrh rozpočtové změny projednával i FV na svém zasedání. Jednotlivé položky  
v navrhované změně mají své opodstatnění a FV s navrhovanou změnou souhlasí bez připomínek.  
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
9    /     0      /     0 
 
 
5. Rozpočet obce na rok 2009.  
Úvodní slovo k tomuto bodu provedl p. Vild. Konstatoval, že materiál je zpracován písemně. Dále 
uvedl, že se  těžko dopředu odhadují příjmy obce  s ohledem na složitost situace m.j. i ve vazbě na 
projevující se vlivy  světové finanční  krize do ekonomiky naší republiky. Hlavním zdrojem příjmů 
obce je RUD a toto se pochopitelně do položek v RUD musí projevit. Těžko však dnes odhadnout 
jak.  Návrh rozpočtu byl zpracován  zodpovědně dle skutečností známých v současném období. 
Návrh byl připravován i variantně a výsledná varianta byla schválena i na pracovní poradě ZO 
s tím, že bude předložena k projednání dnešnímu zasedání ZO. Došlo ke shodě rozpočet přijmout na 
dnešním zasedání s tím, že případné změny by byly řešeny v r. 2009 rozpočtovou změnou. Je 
vhodnější mít alespoň rámcový rozpočet, aby nebylo nutné hospodařit po novém roce 
v rozpočtovém provizoriu. Návrh byl zpracován jako deficitní o cca 2 mil. Kč ve výši příjmů 
15.359 tis. Kč a vydání 17.477 tis. Kč s tím, že rozdíl bude hrazen z přebytku hospodaření obce 
v minulých letech, který je poměrně výrazný. V rozpočtu není počítáno s dotacemi i když o ně bude 
obec podobně jako v letošním roce nadále usilovat ve stejném rozsahu jako letos. Při obdržení 
dotace by toto bylo řešeno rozpočtovou změnou.  
Diskuse: 
Ing. Fišer: 
Konstatoval, že daňové příjmy byly stanovené podobně  jako v r. 2008 s mírným navýšením. Oblast 
bytového hospodářství je vedena samostatně firmou INZULA . Do kapitoly příjmů se částečně 
projeví i některé zbývající platby za prodané byty v r. 2008 tak jak budou příslušné platby nabíhat.  
V oblasti výdajů dochází k určitému navýšení zejména vlivem většího skládkovného, likvidace 
nebezpečných odpadů na území obce pod.  Obdobně se zvyšuje výdajová část prostředků 
odváděných do Sdružení obcí POLYGON k zajištění separace odpadů vlivem předpokládaných 
vyšších nákladů v r. 2009, podobně jako v letošním roce. Dále se zabýval i některými otázkami 
v souvislosti se stanovením výdajových částek na plánované investiční akce obce v r. 2009 ve vazbě 
na dotace i další zajištění těchto akcí zejména v přípravné i realizační  fázi.  
Ing. Tůma: 
Konstatoval, že návrh rozpočtu projednal i finanční výbor ZO, neměl k návrhu připomínek a 
doporučuje tento schválit dle předloženého písemného návrhu. 
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Po té bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu obce na rok 2009 dle předloženého 
písemného návrhu. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  9     /    0    /    0 
 
6. Zajištění inventarizace majetku obce k 31.12.2008  
Pan Vild konstatoval, že  k zajištění inventarizace majetku bylo zpracováno Organizační opatření 
k zajištění inventur. Tento materiál mají všichni zastupitelé k dispozici a byl projednán i na 
pracovní poradě ZO. Všechny potřebné údaje včetně stanovení hlavní inventarizační komise i 
zodpovědnost za dílčí inventury ze středisek jsou v tomto obsaženy. Tento materiál je též přílohou 
zápisu.  
Připomínky k předloženému návrhu Organizačního opatření inventur nebyly, proto bylo 
přistoupeno k hlasování o jeho schválení. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  9   /     0  /     0   
 
7. Různé 
a) informace na vědomí zastupitelstva obce 
 
V této části byly připomenuty informace projednané na pracovních poradách ZO ve dnech 24.11.a 
1.12.2008, včetně informace kolem problematiky vypuštění holoubkovského rybníka v současném 
období ve vazbě na rozhodnutí společnosti Holoubkovský rybník s.r.o.  Dále byly připomenuty 
závěry, které k tomuto přijalo ZO na zmíněných pracovních poradách.  
 
Vzato na vědomí. 
 
b) zajištění chodu Školské rady PO ZŠ a MŠ 
V prosinci 2008 uplynulo volební období minulé školské rady pod vedením Mgr. Křejdlové. 
Proběhly volby do nové školské rady z řad pedagogických pracovníků., kde byli zvoleni do školské 
rady Mgr. Eret a pí. Jarošíková. Dále za rodiče byly zvoleni pí. Hejlová a pí. Šedivá. Otázka 
nominace 2 členů školské rady za zřizovatele tedy obec Holoubkov byly projednány na pracovních 
poradách 24.11 a 1.12.2008. Jak vyplývá ze zápisu z těchto porad je navržena za zřizovatele pí. 
Vildová Anna. Následně byl navržen PaeDr. Vít, který však s tímto nesouhlasil. Paní Vildová proto 
přišla s návrhem na p. Romana Haška. Toto však nebylo projednáno na pracovní poradě a proto 
bylo dohodnuto zvolit dnes zatím radu 5ti člennou s tím,  že  šestý člen školské rady bude doplněn 
následně.  
Po té bylo přistoupeno k hlasování o potvrzení zatím 5ti členné školské rady jak uvedeno výše. 
 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
 9   /   0    /     0 
 
c) řešení situace a dopravního značení  na místní komunikaci kolem čp. 289 dle návrhu Ing. 
Pangráce  
Zastupitelstvo návrh bere na vědomí s tím, že s tímto souhlasí jako s provizorním řešením do doby, 
než bude proveden pasport dopravního značení obce, který připravuje firma Značky Plzeň. Poté 
bude případně toto řešení upraveno v souladu s novým pasportem ve vazbě na celkové řešení  
dopravní situace v obci.   
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d) otázky kolem dlužných poplatků za popelné od občanů a jejich vymáhání za rok 2005 - 
2008  
Záležitost byla projednána na pracovní poradě viz. závěry k této problematice v zápisu. Bylo 
dohodnuto dlužné popelené vymáhat za období roku 2005 – 2007 a toto vymáhání svěřit Advokátní 
kanceláři Mgr. Ing. Krupičková Plzeň. V souvislosti s tím této AK udělit i příslušné plné moci 
v zastupování obce ve věci. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  9   /    0   /    0 

 
e) záměr prodeje bytu č. 4 v čp. 180 – výsledky výběrového řízení - schválení prodeje 
 S návrhem seznámil p. Ing. Fišer. Seznámil s výsledky obálkové metody dle zápisu komise pro 
otvírání obálek ze dne 5.12.2008.  Na byt předložilo nabídku  11 zájemců a všichni splnili 
podmínky zadání. Nejvyšší nabídku ve výši 672 tis. Kč předložil p. Michal Kantořík z čp. 283. 
Proto komise doporučuje schválit v souladu s vyhlášeným záměrem prodej bytu p. Michalu 
Kantoříkovi.  

 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
 9  /    0     /   0  / 

 
f) vyhlášení záměru prodeje obecního bytu č.6 v čp. 195 
Návrh předložil Ing. Fišer dle Zásad, které byly projednány na pracovní poradě ZO. Nejnižší 
nabídková cena byla stanovena ve výši 5ti násobku ceny pro nájemníka tj. 448 660,- Kč + náklady 
prodeje.  
Připomínky k návrhu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování o schválení a zveřejnění 
uvedeného záměru s uzávěrkou do 6.2.2009 
  
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
 9    /    0    /    0  / 
 
g)  projednání návrhu plánu práce ZO na rok 2009 
Návrh předložen písemně a předán všem zastupitelům. Připomínky k tomuto návrhu nebyly , proto 
bylo přistoupeno k hlasování o s chválení předloženého plánu práce. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  9   /    0    /    0 
 
h) závěrečná zpráva o prodeji bytů ve starém sídlišti 
Zprávu přednesl Ing. Fišer. Seznámil s průběhem celé této akce tak jak byla schvalována a následně 
v průběhu roku 2008 probíhala. Vlastní transakce prodeje zabezpečovala firma INZULA, která 
vyhrála výběrové řízení na tuto akci ve smyslu schválených zásad zastupitelstvem a  schválené 
mandátní smlouvy.  V měsíci říjnu proběhly ustavující shromáždění společenství vlastníků 
jednotek, kde vzniklo celkem 5 společenství. Z celkového počtu nabízených bytů 8 – 9 zůstane 
v majetku obce, zbytek byl nebo ještě bude prodán, obec bude v příslušných SVJ členem, kde bude 
také hradit i fond oprav za tyto byty. Další informace jsou v písemné zprávě, která byla k této věci 
zpracována a předložena a tuto mají zastupitelé k dispozici.   
 
Předložená zpráva byla po té vzata na vědomí. 
 

 
 

 



7

ch)  projednání schválení zápočtu vzájemných pohledávek mezi obcí a firmou REVOS 
Rokycany  
Záležitost byla projednána za účasti jednatele firmy REVOS ing. Kepky na pracovní poradě 
1.12.2008  ve smyslu přijatých závěrů na této poradě. Příslušné závěry z tohoto vyplývající byly 
částečně zapracovány i do rozpočtové změny č. III rozpočtu obce na rok 2008.  
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
 9   /   0   /   0 
  
i) návrh plánu obnovy vodovodů a kanalizací obce  
Návrh zpracoval a předložil v tabulce Ing. Fišer  a tento byl také projednán na pracovních poradách 
zastupitelstva obce.  Bylo zde m.j. dohodnuto, že prostředky k zajištění úkolů tohoto plánu budou 
obcí vkládány do příslušného fondu ve výši ročního nájemného z vodohospodářského majetku 
obce, který v současnosti provozuje firma REVOS. Na rok 2009 bylo nájemné stanoveno ve výši 
150 tis. Kč.  

 
 

 PRO/PROTI/ZDRŽ 
   9  /   0     /    0 

 
j) nutné úpravy zeleně v zimním období na obecních pozemcích v katastru obce  
Na základě příslušných žádostí a posouzení při místních šetřeních bylo rozhodnuto provést  kácení  
některých stromů a dřevin. Jedná se o následující: 

- třešeň pod čp. 93 (ve vazbě na úklid divoké skládky) 
- jasan proti čp. 88 ( z důvodu přeložky elektrického vedení) 
- 2 smrky v parku pod Granátníkem (napadení kůrovcem) 
- prořez náletových dřevin ve strání pod DPS. 

Vzato na vědomí. 
 

k) otázky kolem případné registrace obce jako plátce DPH ve vazbě na novelu zákona o  DPH 
O stavu ve věci informoval Ing. Fišer. Souvislé otázky  byly projednány na pracovních poradách 
ZO, m.j. z hlediska možných řešení pro obec. Částku 1 mil. Kč vlastních příjmů jednoznačně 
překročíme, proto se této povinnosti stát se plátcem DPH těžko vyhneme. Doporučil proto přijmout 
opatření k věci, že se obec v průběhu roku 2009 (pravděpodobně od července) stane plátcem DPH. 
 
Zastupitelstvo souhlasí  a bere předložený záměr na vědomí. 

 
 

l) otázka možného dotačního titulu na český ověřovací portál v rámci modernizaci veřejné 
správy Czech Point  
Návrh předložil Ing. Fišer dle příslušného materiálu z ministerstva vnitra , kde uvedl některá fakta a 
možnosti z tohoto systému vyplývající. Po té byla záležitost z různých pohledů diskutována.  

 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  5  /    0     /     4     Návrh nebyl schválen 

 
 
 
8) Diskuse: 
p. Tůma: 
Konstatoval, že se mu nelíbí vzhled obce v některých jejích částech, konkrétně v okolí jeho domu 
v části obce „U kabelu“. V souvislosti s tím poukázal na stav na parcelách p. Bistřické i vrakoviště 
aut u domu  a parcele p. Vostatka. Měl by se o to někdo postarat a věc řešit. 
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p. Dezort: 
Navázal na vystoupení p. Tůmy, kde řadu věcí kritizoval včetně stavu na zahradě u hotelu 
Bělohlávek. Dále se zabýval otázkami kolem holoubkovského rybníka včetně přerušeného soudního 
sporu ve věci hráz rybníka. Upozornil na některé možné  dopady na život v obci v dalším období 
v souvislosti se  stavem rybníka a jeho vypuštěním.  
p. Vild: 
Reagoval na vystoupení p. Tůmy a p. Dezorta m.j. s tím, že tyto kritizované nemovitosti jsou 
v soukromých rukou a je složité vlastníky přinutit, aby o svůj majetek řádně pečovali ve vazbě na 
stav současné legislativy a možnosti obce zde zasáhnout. Dále kompletně rozebral a vysvětlil 
záležitosti kolem soudního sporu ve věci hráz rybníka, kde obec byla jako vedlejší účastník a 
rozhodnutí společnosti Holoubkovský rybník s.r.o. věc přerušit v podstatě nemohla ovlivnit.. 
V dalším období se obec pokusí záležitost řešit mimo soudně za účasti možných zainteresovaných 
stran včetně obce 
p. Dezort: 
Konstatoval, že kritičtější místo na vozovkách v okrese mimo hráz holoubkovského rybníka není 
nikde. Doporučil využít krajské zastupitele, aby se s věcí tzv. hnulo. 
p. Bezstasrosti: 
Vyslovil obavy, aby se obec nemusela podílet na opravách v souvislosti s vypouštěním rybníka. 
Upozornil též na fakt, že p. Diviš se soudní výlohy pokusil uplatnit na obci, což však nebylo 
schváleno. Věc na hrázi se bude řešit, až se něco stane. 
p. Vild: 
Konstatoval, že ve věci bude obec jednat se zainteresovanými stranami i nadále s cílem získat 
odpovídající řešení problému.  
 
8) Usnesení a závěr 
Usnesení z dnešního zasedání přednesl p.Ing. Fišer. Připomínky nebyly a tak bylo přistoupeno 
k hlasování o přijetí usnesení. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  9    /    0    /    0    
 
Závěr zasedání provedl p. Vild. Poděkoval všem přítomným za účast, popřál všem klidné vánoce a 
úspěšný nový rok 2009  a zasedání ukončil ve 21,25 hodin.  
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USNESENÍ   ZASTUPITELSTVA OBCE  č. 8  ZE  DNE  8.12.2008 
 
 

I. Bere na vědomí: 
 

1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZO ze dne 20.10.2008. 
2. Informace z pracovních porad ZO dne 24.11. a 1.12.2008. 
3. Hospodaření obce za 1. – 3. čtvrtletí 2008. 
4. Hospodaření PO ZŠ a MŠ Holoubkov za 1. – 3. čtvrtletí 2008. 
5. Informaci o stavu kolem Holoubkovského rybníka  včetně přijatých závěrů a upozornění. 
6. Zprávu o stavu na úseku odpadového hospodářství v obci za rok 2008. 
7. Závěrečnou zprávu o výsledcích prodeje bytů na starém sídlišti. 
8. Informace o novele zákona o dani z přidané hodnoty s tím, že se obec v příštím roce stane 

plátcem DPH. 
9. Dočasné řešení dopravního značení u čp. 289 v přilehlé ulici do doby  změn vyvolaných 

pasportem  DZ v obci. 
10. Informaci o řešení vyklizení objektů na „Rudě“. 
 

 
II. Schvaluje:  

 
1. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 o změně obecně závazné vyhlášky č. 1/2008, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 

2. Změnu rozpočtu č. III. obce na rok 2008 dle předloženého návrhu. 
3. Rozpočet obce na rok 2009 jako schodkový ve výši 2.128.480,- Kč s tím, že schodek bude 

uhrazen z přebytků rozpočtů minulých let a pověřuje starostu ke schvalování převodů mezi 
položkami rozpočtu v rámci jednotlivých paragrafů v průběhu roku. 

4. Převod částky ve výši 100.000,- z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku v rámci 
hospodaření PO ZŠ a MŠ Holoubkov. 

5. Organizační opatření k zajištění inventur majetku obce k 31.12.2008. 
6. Složení školské rady PO ZŠ a MŠ Holoubkov na období 2009 – 2011 následovně: 

- za zřizovatele pí. Vildová Anna 
- za pedagogické pracovníky: Mgr. Eret Josef, pí. Jarošíková Milana, 
- za rodiče dětí: pí. Hejlová Soňa , Holoubkov 289 

                        pí. Šedivá Eva, Holoubkov 5 
7. Zadání vymáhání pohledávek obce za popelné od občanů za roky 2005, 2006 a 2007 včetně 

udělení plné moci Advokátní kanceláři Mgr. Ing. Krupičkové Plzeň k zastupování obce v této 
věci. 

8. Prodej bytové jednotky č. 180/4 o velikost 1+2 o celkové podlahové ploše 49,12 m2 s podílem 
jednotky 4912/40148 na společných částech domu č.p. 179, 180 za 672.000,- Kč  p. Michalu 
Kantoříkovi, bytem Holoubkov 283 a spoluvlastnického podílu ve výši 4912/40148 ke st. 
pozemkům parc. č. 188 a parc. č. 189, kat. území Holoubkov. 

9. Záměr prodeje bytové jednotky č. 195/6 v domě č.p. 195 o velikosti 2+1 a celkové podlahové 
ploše 51,84 m2, st. pozemek par. č. 387, 388 v katastrálním území Holoubkov, s podílem 
jednotky 5184/92855 na společných částech domu č.p. 194, 195. K jednotce náleží 
spoluvlastnický podíl ve výši 5184/92855 ke st. pozemku par. č. 387, 388, kat. území 
Holoubkov. Minimální nabídkovou cenu stanovuje na 448.660,- Kč. 

10. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na roky 2009 – 2018 dle předloženého návrhu 
s tím, že prostředky na obnovu do příslušného fondu budou přiděleny ve výši ročního nájemného 
z vodohospodářského majetku, tj. 150 tis. Kč. 

11. Provedení zápočtů faktur mezi obcí a firmou REVOS proti dlužnému nájemnému za roky 2007 a 
2008 dle předložených návrhů. 

12. Plán práce zastupitelstva na rok 2009. 
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III. Neschvaluje: 
 

1. Podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na vybudování přístupového 
místa Czech POINT na obecním úřadě. 

 
 
 
      IV.       Ukládá: 
 

Starostovi a místostarostům: 
 

1. Zabezpečit realizaci bodů tohoto usnesení v části II. schvaluje.   
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              ………………………………… 
                                                                                                          Vild Miroslav - starosta 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
pí. Mgr. Kořánová Dagmar:  ………………………………… 
 
 
 
p. Bezstarosti Václav:  …………………………………… 
 
 
 
 
 
Zapsala: Grimmová 


