ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE HOLOUBKOV
KONANÉHO DNE 14.3.2016
Přítomni: Ing. Fišer, p. Vild, Mgr. Kořánová, p. Kurdík, p. Vondrášek, p. Vildová, Ing. Tůma,
MUDr. Gutová, Mgr. Křejdlová, p. Černý (příchod v 19:10 hod.)
Omluveni: Ing. Suchý (zdravotní důvody)
1) Zahájení, schválení programu jednání
Zasedání zahájil starosta Ing. Fišer v 18:10 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 9 z 11 členů
zastupitelstva, p. Černý přijde později, ze zdravotních důvodů se omluvil Ing. Suchý, 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. Zahájení činnosti Městské policie Mýto
6. Provozování vodohospodářského majetku obce firmou REVOS Rokycany, stanovení ceny
vodného a stočného na rok 2016
7. Hospodaření PO ZŠ a MŠ v roce 2015, rozpočet PO na rok 2016, schválení smlouvy na
„výjimku z počtu žáků“
8. Investiční akce a dotace
9. Výsledky inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2015
10. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
11. Majetkoprávní záležitosti
12. Různé
13. Interpelace členů zastupitelstva
14. Usnesení a závěr
Připomínky k programu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 09/03/2016 – 1.1: ZO schvaluje program jednání.
PRO
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2) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise byli navrženi: p. Vild, Mgr. Křejdlová a p. Vondrášek.
Usnesení č. 09/03/2016 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Vild, Mgr. Křejdlová a
p. Vondrášek.
PRO
PROTI ZDRŽ
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Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Vildová a p. Kurdík.
Usnesení č. 09/03/2016 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu p. Vildovou a p. Kurdíka.
PRO
PROTI ZDRŽ
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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. Celá kontrola usnesení bude
zveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách obce a je přílohou tohoto zápisu. Poté
požádal předsedkyni kontrolního výboru p. Vildovou o stanovisko výboru. P. Vildová konstatovala,
že kontrola usnesení proběhla v pořádku, výbor nemá připomínek.
Žádné připomínky ke kontrole usnesení nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 09/03/2016 – 3.1: ZO bere na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení ZO.
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4) Náměty a podněty občanů
p. Krocová – upozornila, že po vybudování ostrůvků a parkovacích míst u bytovky č.p. 41-42 je
znemožněn vjezd před vchody těchto domů.
Ing. Fišer – v případě nutnosti (provádění stavebních prací, stěhování, vozy záchranné služby apod.)
je vjezd umožněn přes vybudovaný ostrůvek, v případě větších akcí (např. oprava celé bytovky) se
vymezí přenosným dopravním značením a páskou dočasný zákaz parkování u chodníku, jinak se dle
zákona o pozemních komunikacích na chodníky nevjíždí.
p. Matějovec – v současné době je situace v této ulici taková, že obyvatelé dotčených bytovek
nemohou ani zastavit k vynošení nákupu, stále je zde plno.
Ing. Fišer – s tím souhlasí, nyní zde však parkují i obyvatelé bytovek č.p. 289 a 290, kde parkovací
stání zatím nejsou dokončena. Po dokončení celé akce předpokládá, že se parkovací místa
u chodníku uvolní pro obyvatele přilehlých bytovek. Pokud by tomu ani poté tak nebylo, bude
s občany tuto situaci řešit, nabízí se potom zrušení vždy jednoho parkovacího stání vedle ostrůvku
přímo naproti přístupovému chodníku k jednotlivým bytovkám, kam se vodorovným dopravním
značením nakreslí zákaz parkování.
p. Podroužková – zeptala se, zda obec neuvažuje o zpoplatnění vyhrazených parkovacích míst.
Ing. Fišer – již se o tom v minulosti uvažovalo, po dokončení celé stavební akce situaci
vyhodnotíme a rozhodneme, zda by to bylo v některých lokalitách účelné.
p. Stýblo – mluvil s řidičem sanitky, přes ostrůvky údajně sanita neprojede.
Ing. Fišer – ostrůvky byly vybudovány dle projektu splňující všechny dopravní normy a
odsouhlasený jak dopravní policií, tak odborem dopravy v Rokycanech. Je přesvědčený, že zkušený
řidič sanitky, který je zvyklý běžně jezdit v sídlištích ve větších městech, před bytovky bez
problémů zajede.
p. Krocová – upozornila, že pískoviště před domem č.p. 41-42 je nevyužívané a plné odpadků,
navrhuje ho zrušit.
Ing. Fišer – v celém sídlišti jsem před 5 lety nechal zrušit již 3 pískoviště, další 3 pískoviště byly
ponechány. Pokud obyvatelé přilehlé bytovky pískoviště opravdu nechtějí, sepište žádost a
pískoviště zrušíme.
p. Krocová – víc než rok mají žádost o pokácení smrku z boku jejich bytovky, který svými větvemi
již zasahuje do fasády, bylo by dobré také pokácet nebo zkrátit borovice pod jejich bytovkou, lidé
mají v bytech tmu.
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p. Stýblo – stejná situace je s vysokými borovicemi nad jejich domem, když byly malé, nikomu
nevadily, ale nyní jsou již přerostlé.
p. Vild – smrk z boku bytovky č.p. 41-42 a jeden nejvyšší strom pod touto bytovkou se budou kácet
v tomto týdnu, vzhledem k velikosti stromů je k tomu zapotřebí montážní plošina. Kácení dalších
stromů zvážíme po dokončení akce na výstavbu parkovišť, kdy by měla následovat náhradní
výsadba zeleně. Kácení stromů vždy vyvolá kontroverze, někdo je pro, jiný to kritizuje.
p. Rain – již před 4 lety dával žádost o pokácení dvou smrků nad bytovkou č.p. 121-122, souhlas
s kácením tehdy písemně vyjádřilo 21 z 24 lidí v bytovce a dodnes nedostal ani odpověď na tuto
žádost. V bytě je tma, musí tam svítit i přes den.
p. Vild – s p. Rainem o této žádosti mluvil, lidé z bytovky č.p. 121-122 o pokácení těchto stromů
žádali, ale jiní lidé v sídlišti jsou zase proti jejich kácení. Pokaždé, když se někde v obci stromy
kácí, je to předmětem poměrně ostré kritiky ze strany některých občanů. Vždy je potřeba pečlivě
vážit důvody kácení, někteří lidé např. žádají o pokácení stromu jenom proto, že z něj padá listí a
oni ho musí uklízet.
Ing. Fišer – v rámci probíhající akce na výstavbu parkovišť se počítá ještě s kompletní výměnou
veřejného osvětlení v novém sídlišti a náhradní výsadbou stromů, takže necháme odborníkem
posoudit stávající vysoké vzrostlé stromy a dle jeho doporučení se zachováme. Minimálně jeden
ze smrků nad bytovkou č.p. 121-122 by bylo vhodné použít jako vánoční strom.
p. Celina – navrhuje udělat plynulé nájezdy na přechodu pro chodce u samoobsluhy, stávající
obrubníky jsou vysoké, mají tam problémy maminky s kočárky.
Ing. Fišer – problém je, že plynulé nájezdy by musely být poměrně dlouhé, aby měly předepsaný
sklon, čímž by však již zasahovaly k vozovce. V každém případě se bude řešit v rámci rekonstrukce
chodníků kolem hlavní silnice.
p. Matějovec – kdy začnou práce na komunikaci mezi garážemi za starým sídlištěm.
Ing. Fišer – mělo se začít nyní v březnu, bohužel firma, která skončila v rámci výběrového řízení na
druhém místě, se proti výsledku odvolala k ÚOHS, nyní se tedy čeká na rozhodnutí tohoto orgánu.
5) Zahájení činnosti Městské policie Mýto
Ing. Fišer přivítal na zasedání velitele městské policie Bc. Aubrechta a strážníky p. Bialoňovou a
p. Kaháčka. Obec v loňském roce uzavřela společně s obcí Medový Újezd a městem Mýtem
veřejnoprávní smlouvu o zřízení společné Městské policie (MPM). Vybraní strážníci absolvovali
3 měsíční kurz, který v prosinci úspěšně zakončili zkouškou. V průběhu ledna proběhlo pořízení
veškerého vybavení, byla zřízena a vybavena služebna v 1. patře budovy MěÚ Mýto na náměstí,
bylo zakoupeno služební vozidlo Dacia Duster. Od února již MPM funguje v plném provozu,
strážníci slouží dle měsíčního rozpisu služeb, na zveřejněném mobilním telefonu jsou dostupní
kdykoliv. MPM se již aktivně zapojila do chodu naší obce, pomáhali řídit dopravu při masopustním
průvodu, pravidelně asistují při příchodu dětí do ZŠ, v DPS proběhla přednáška pro seniory
o bezpečném chování.
Velitel MPM Bc. Aubrecht sdělil cíle, které si pro svoji práci vytyčili. MPM zde byla zřízena pro
občany, jejich cílem rozhodně není pouze rozdávat pokuty, chtějí se zaměřit především na prevenci,
počítá s besedami se seniory, s dětmi v ZŠ, potírání podomního prodeje, kontrola chatových oblastí,
velkou agendou bude dodržování předpisů v oblasti dopravy (nejvyšší dovolená rychlost, parkování
na chodnících a zeleni apod.). Z důvodu finanční náročnosti na pořízení vlastního radaru budou
zatím měřit rychlost společně s Policií ČR, s níž budou zároveň konat i společné hlídky v terénu.
V 19:10 hod. se dostavil p. Černý.
Diskuze:
p. Podroužková – bylo by nutné se také zaměřit na majitele psů, kteří po svých miláčcích neuklízejí
výkaly. Především v sídlištích je to velký problém.
Bc. Aubrecht – určitě i na tento problém se zaměříme, je to porušení OZV, avšak je nutné vždy
majitele psa chytnout tzv. „při činu“.
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Ing. Fišer – časem jsou plánované pravidelné akce zaměřené vždy na určitý problém, např.
parkování na autobusových zastávkách, neuklízení výkalů po psech apod. Zvažujeme také rozmístit
v sídlištích stojany se sáčky na psí výkaly.
p. Podroužková – zeptala se, jak řešit rušení nočního klidu, má volat MPM nebo PČR?
Bc. Aubrecht – obecně vzato, MPM je možné oznámit cokoliv, oni sami posoudí, zda to mohou
podle zákona řešit sami, nebo zda k tomu přivolají hlídku PČR.
p. Krocová – zeptala se, kdy budou k bytovkám přistaveny kontejnery na bioodpad.
Ing. Fišer – na začátku dubna, bude k tomu i velký článek v obecním Zpravodaji.
p. Bezstarosti – jak má postupovat při nálezu injekční stříkačky, zda může zavolat MPM.
Bc. Aubrecht – i na toto je MPM vybavena, určitě nás volat.
p. Stýblo – zeptal se, zda obec podporuje otevření čekárny na místním vlakovém nádraží.
Ing. Fišer – toto je věcí Českých drah, nikoliv obce. V případě, že by se našel zájemce o provoz
čekárny, obec tuto aktivitu podpoří.
Bc. Aubrecht – doufá, že MPM bude pro občany přínosem, každoročně budou vyhodnocovat počet
spáchaných přestupků a předkládat zprávu na jednání ZO.
Ing. Fišer – v souvislosti se zahájením činnosti MPM bude rovněž potřeba změnit stávající a
přijmout nové OZV, tímto se budeme zabývat na červnovém ZO. Se starostou Mýta jsme se dále
domluvili, že město Mýto bude nově pro naši obec vyřizovat přestupkovou agendu. Navrhuje proto
schválit dohodu o ukončení stávající veřejnoprávní smlouvy s městem Zbiroh a uzavřít novou
veřejnoprávní smlouvu s Mýtem.
Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. Ing. Fišer navrhl, aby se o obou
usneseních hlasovalo najednou jedním hlasováním.
Usnesení č. 09/03/2016 – 5.1: ZO schvaluje uzavření dohody o ukončení veřejnoprávní smlouvy
o zajištění výkonu přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků s Městem Zbiroh.
Usnesení č. 09/03/2016 – 5.2: ZO schvaluje v souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů uzavření veřejnoprávní
smlouvy o zajištění výkonu přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků s Městem Mýtem.
PRO
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Ing. Fišer dále informoval, že obec připravuje zřízení kamerového systému u ZŠ, u MŠ a v centru
obce. Vzhledem k výši nákladů bude požádáno o dotaci z KÚPK. Na závěr tohoto bodu poděkoval
strážníkům MPM za účast na dnešním jednání a popřál jim úspěchy v jejich činnosti.
6) Provozování vodohospodářského majetku obce firmou REVOS Rokycany, stanovení ceny
vodného a stočného na rok 2016
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer, který na zasedání přivítal zástupce firmy REVOS Rokycany
Ing. Kepku a Ing. Váňu. V roce 2015 byly v této oblasti zrealizovány následující akce:
 přepojení vodovodních přípojek v ulici k železničnímu viaduktu před asfaltováním komunikace,
 oprava a zkapacitnění kanalizace vedoucí v tělese Hůrecké silnice v zatáčce před vjezdem do
areálů firem WEILER a OLBRICH před asfaltováním komunikace,
 zmapování kanalizace v areálu firem WEILER a OLBRICH a na Hůrecké silnici včetně oprav
šachet, poklopů a havarijních úseků,
 oprava střechy a nátěr fasády na budově úpravny vody,
 změna způsobu provádění odečtů a plateb vodného a stočného (čtvrtletní zálohy, roční
vyúčtování dle skutečné spotřeby na základě prosincového odečtu vodoměrů),
 prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do Holoubkovského potoka
o dalších 5 let.
Pro rok 2016 je v plánu realizovat následující akce:
 postupná výměna fakturačních vodoměrů s dálkovými odečty,
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 zmapování zbytku vodovodní sítě v obci včetně výměny nefunkčních hydrantů a šoupat
(Okrouhlice, Nové sídliště, Chejlavy),
 zmapování zbytku kanalizační sítě v obci včetně rekonstrukce šachet a vpustí (Nové sídliště,
Nádražní ulice, Za Viaduktem),
 oprava budovy ČOV (okna, dveře, fasáda),
 provést demontáže nepotřebného vybavení v areálu ČOV,
 zřízení samostatného odběrného místa elektřiny pro úpravnu vody, ČOV a vodovodní vrty na
Střelnici (nyní napojeno z firmy OLBRICH),
 dokončení projektové dokumentace na prodloužení vodovodu a kanalizace za viaduktem směrem
na Hůrky a připojení chatové oblasti pod Trhoní včetně získání stavebního povolení,
 dokončení projektové dokumentace na prodloužení inženýrských sítí kanalizace, vodovodu,
plynovodu a veřejného osvětlení v ulici od rodinného domu Křejdlových až do horní části
Chejlav včetně získání stavebního povolení,
 dokončení projektové dokumentace na velkou rekonstrukci kanalizace v části obce Chejlavy
včetně získání stavebního povolení.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 09/03/2016 – 6.1: ZO bere na vědomí jednotlivé body obsažené v Operativní evidenci
úkolů v oblasti provozování V+K a ukládá pokračovat v jejich postupném plnění.
PRO
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Dále se ZO zabývalo vyúčtováním nákladů na vodné a stočné za r. 2015. Jednotlivé položky byly
předmětem kontroly starosty a předsedů finančního a kontrolního výboru provedené přímo v sídle
provozovatele, celková ztráta na vodohospodářském majetku činí 116.254,- Kč, kterou obec
dofinancuje ze svého rozpočtu.
Diskuze:
Ing. Tůma – položky cenové kalkulace byly podrobeny kontrole, v rámci kalkulace jsou zahrnuty
pouze provozní náklady na údržbu vodohospodářského majetku, nejsou tvořeny žádné rezervy na
větší investice.
Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 09/03/2016 – 6.2: ZO schvaluje vyúčtování jednotlivých položek cenové kalkulace
vodného a stočného za rok 2015.
PRO
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Poslední záležitostí v rámci tohoto bodu je stanovení ceny vodného a stočného na r. 2016. Protože
položky zahrnuté v cenové kalkulaci pokrývají pouze běžné provozní náklady na zajištění provozu
vodohospodářského majetku, zabývalo se ZO již v minulosti otázkou vytváření rezerv na investice a
větší opravy, což koneckonců vyplývá i z platné legislativy. Do oblasti VH majetku je stále potřeba
investovat nemalé finanční prostředky, je připraveno a do budoucna se plánuje mnoho nutných
investic a tím, že netvoříme žádný fond obnovy VH majetku, si mimo jiné blokujeme i cestu
k možným dotacím. Navíc ve srovnání s jinými obcemi, které mají podobný rozsah VH majetku, je
naše současná cena vodného a stočného výrazně podprůměrná. Ing. Fišer proto navrhuje pro letošní
rok cenu vodného vč. DPH ve výši 42,21 Kč/m3, cenu stočného 31,99 Kč/m3, dohromady tedy
74,20 Kč/m3, což je nárůst o 8,50 Kč/m3 oproti loňskému roku. Dojde tím k dorovnání ceny na
úroveň okolních obcí i celorepublikového průměru, obec již nebude muset doplácet běžné výdaje na
provoz VH majetku z rozpočtu obce a navíc bude možné do fondu obnovy VH majetku vložit 800
tis. Kč.
Diskuze:
p. Vildová – dle jejího názoru i názoru kontrolního výboru je nárůst ceny o 8,50 Kč příliš velký,
pokud by mělo být toto navýšení každý rok, bylo by to pro občany ekonomicky neúnosné, navýšení
např. o 6,50 Kč by bylo přijatelnější.
5

Ing. Fišer – v žádném případě se nepočítá s takovým navýšením každý rok. Navýšení o 8,50 Kč/m3
umožní alokovat do fondu obnovy VH majetku 800 tis. Kč, avšak dle plánu financování obnovy
V+K přijatého v roce 2008 bychom tam měli ročně spořit téměř 3,5 mil. Kč. Toto by však bylo již
skutečně ekonomicky neúnosné, proto navrhuje alespoň tuto částku.
p. Vild – bude potřeba zajistit, aby peníze přidělené do fondu obnovy byly použity skutečně jen na
investice do VH majetku. Za posledních 7 let se zvedla cena vody o 10 Kč/m3, což je poměrně dost.
Je pro nějaké navýšení, ale ne takhle vysoké.
Ing. Tůma – zvyšování cen nemá nikdo rád, ale obec musí svůj majetek spravovat jako dobrý
hospodář. Investice v této oblasti jsou nutné a ke snižování nákladů v provozní oblasti již není
žádný prostor. Ani po navrhovaném zvýšení ceny vody nebudeme nad průměrem v okolních obcích
i v rámci ČR. Je pro navýšení, 800 tis. Kč do fondu je minimum.
p. Kurdík – obec v minulých letech již dost věcí na vodovodu i kanalizaci opravila a zvýšit cenu se
chystá až nyní, dle jeho názoru je to férový přístup vůči občanům, navýšení ceny podporuje.
Mgr. Kořánová – dle jejího názoru je navýšení ceny velké, cena vody by se měla srovnávat
s podobně velkými obcemi, nikoliv např. s Rokycany. Souhlasí s navýšením, ale menším.
Ing. Fišer – srovnávat cenu vody musíme s obcemi, které mají obdobný rozsah VH majetku, je
pravda, že např. v Medovém Újezdu či Těškově je cena vody nižší, ale tyto obce nemají ČOV a
voda jim do obce teče samospádem, my ji musíme 4x přečerpávat, než se dostane ke spotřebitelům.
p. Bezstarosti – je třeba vytvářet rezervy na opravy, navrhoval to již před lety. Nikomu se zvyšování
cen nelíbí, ale v této oblasti je to opravdu třeba.
Ing. Kepka – upozorňuje, že povinnost tvořit fond obnovy V+K je v zákoně již od roku 2004, obec
ji zatím neplnila. Bylo by proto potřeba s tím něco udělat, proto podporuje návrh starosty.
p. Vild – podal protinávrh navýšit cenu vodného a stočného na r. 2016 o 6,50 Kč/m3.
Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. Nejprve bylo hlasováno
o protinávrhu p. Vilda:
Usnesení č. 09/03/2016 – 6.3: ZO schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2016 včetně 15 %
DPH následovně: vodné 41,06 Kč/m3, stočné 31,13 Kč/m3.
PRO
PROTI ZDRŽ
4
5
1
Návrh nebyl přijat.
Hlasování o původním návrhu Ing. Fišera:
Usnesení č. 09/03/2016 – 6.3: ZO schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2016 včetně 15 %
DPH následovně: vodné 42,21 Kč/m3, stočné 31,99 Kč/m3.
PRO
PROTI ZDRŽ
5
3
2
Návrh nebyl přijat.
p. Vild – jako kompromis navrhl zvýšení celkové ceny o 7,50 Kč/m3.
Usnesení č. 09/03/2016 – 6.3: ZO schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2016 včetně 15 %
DPH následovně: vodné 41,63 Kč/m3, stočné 31,56 Kč/m3.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
Ing. Fišer vyhlásil krátkou přestávku. Jednání bylo přerušeno ve 21:33 hod.
Jednání pokračovalo ve 21:39 hod.

6

7) Hospodaření PO ZŠ a MŠ v roce 2015, rozpočet PO na rok 2016, schválení smlouvy na
„výjimku z počtu žáků“
Ing. Fišer na zasedání přivítal ředitelku příspěvkové organizace Mgr. Vodičkovou. PO v roce 2015
hospodařila s výnosy ve výši 10.136.185,- Kč, náklady ve výši 10.114.036,- Kč a se zlepšeným VH
ve výši 22.149,35 Kč, který se navrhuje převést do rezervního fondu. V loňském roce byly
realizovány 4 dotace, a to na logopedickou prevenci v MŠ, etickou výchovu v ZŠ, nákup tabletů do
ZŠ a na výuku angličtiny, ze které byl financován výukový pobyt žáků v Anglii. Hospodaření PO za
r. 2015 bylo projednáno na společné schůzce s ředitelkou PO, účetní a předsedou finančním výboru
obce, nebyly shledány žádné nedostatky.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 09/03/2016 – 7.1: ZO schvaluje účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Holoubkov za rok 2015
včetně převodu zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 22.149,35 Kč do rezervního fondu.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
Mgr. Vodičková informovala, že PO provedla k 31.12.2015 inventarizaci svého majetku a na
základě jejího výsledku předkládá návrh na vyřazení majetku v účetní hodnotě 58.240,10 Kč. Jedná
se většinou o starý nábytek a počítačovou techniku, která byla nahrazena novou.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 09/03/2016 – 7.2: ZO schvaluje vyřazení majetku PO ZŠ a MŠ Holoubkov dle
vyřazovacího protokolu v pořizovací hodnotě 58.240,10 Kč.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
Dále se ZO zabývalo návrhem rozpočtu PO pro rok 2016, který byl sestaven na společné schůzce
starosty, předsedy finančního výboru, ředitelky PO a účetní PO Ing. Mitterbachové. Rozpočet je
navržen jako vyrovnaný s náklady i výnosy ve výši 8.710.214,- Kč. Krajský normativ zatím ještě
není znám, od obce přijme PO 1,5 mil. Kč na provoz. Žádné dotace zatím rozpočtované nejsou,
nicméně je požádáno o velkou dotaci v celkové výši 8 mil. Kč na podporu inkluze. Do této akce se
zapojily ZŠ Holoubkov, ZŠ Mýto a ZŠ Kařez, pro holoubkovskou školu je počítáno se 4,5 mil. Kč
na úhradu mzdových nákladů asistentů pedagoga, školení a vybavení tříd novým nábytkem.
Ing. Fišer doplnil, že obec v létě plánuje provést rekonstrukci 22 let staré kotelny v ZŠ. Náklady na
energie se díky elektronickým aukcím stále snižují, další pokles se očekává v souvislosti se
zateplením obou budov ZŠ i MŠ.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 09/03/2016 – 7.3: ZO schvaluje rozpočet PO ZŠ a MŠ Holoubkov na rok 2016 s příjmy
ve výši 8.710.214,- Kč, výdaji ve výši 8.710.214,- Kč a hospodářským výsledkem ve výši 0,- Kč.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
Poslední záležitostí v rámci tohoto bodu je schválení smlouvy na „výjimku“ z počtu žáků na období
leden – srpen 2016. Dle krajského normativu je pro pětitřídní školu stanoven minimální počet žáků
75, v holoubkovské ZŠ je 70 žáků, rozdíl tedy činí 5 žáků. Nadnormativní výdaje, které bude muset
obec dofinancovat, tak činí 96.214,- Kč. Mělo by se jednat o poslední žádost o výjimku, neboť na
základě zápisu do prvních tříd by se od příštího školního roku měl počet žáků zvýšit na 72 až 73,
takže chybějící finance na 2 – 3 žáky již pokryje z provozního rozpočtu školy.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
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Usnesení č. 09/03/2016 – 7.4: ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na
dofinancování nadnormativních výdajů základní školy, tzv. „výjimka z počtu žáků“, na období
leden – srpen 2016 ve výši 96.214,- Kč.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
8) Investiční akce a dotace
Přijetí dotace na provoz terénní pečovatelské služby v r. 2016 – o tuto dotaci žádáme pravidelně.
Pro letošní rok nám byl schválen příspěvek ve výši 108.974,- Kč, což je mnohem více než
v minulých letech. Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Ve 21:53 hod. odešel p. Černý.
Usnesení č. 09/03/2016 – 8.1: ZO schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje na poskytování
terénní pečovatelské služby v roce 2016 ve výši 108.974,- Kč.
PRO
PROTI ZDRŽ
9
0
0
Dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje – v letošním roce požádáme
o dotaci na nátěr fasády hasičské zbrojnice a výměnu vrat za shrnovací. V souladu s pravidly
programu budeme žádat o 400 tis. Kč.
Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Ve 21:57 hod. se vrátil p. Černý.
Usnesení č. 09/03/2016 – 8.2: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z KÚPK v rámci PSOV PK
2016 na opravu budovy hasičské zbrojnice.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
Dotace z Plzeňského kraje na vybudování a modernizaci sportovišť – z obdobného programu jsme
již dříve žádali na vybudování víceúčelového hřiště u Sokolovny, nyní požádáme o prostředky na
druhou etapu jeho výstavby. V souladu s pravidly programu budeme žádat o 500 tis. Kč.
Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 09/03/2016 – 8.3: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z KÚPK na výstavbu
víceúčelového hřiště pod Sokolovnou – 2. etapa.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
Dotace z Plzeňského kraje na odstraňování havarijních stavů a naléhavých potřeb – v rámci tohoto
programu budeme žádat o dotaci na rekonstrukci plynové kotelny v budově ZŠ.
Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 09/03/2016 – 8.4: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z KÚPK na rekonstrukci
plynové kotelny v ZŠ.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
Dotace z OPŽP na zateplení budovy Zdravotního střediska – v letošním roce chceme z tohoto
programu požádat o dotaci na zateplení budovy zdravotního střediska a rekonstrukci plynové
kotelny. Projektová dokumentace se v současné době dokončuje.
Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
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Usnesení č. 09/03/2016 – 8.5: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z OPŽP na zateplení budovy
zdravotního střediska.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
Dotace z IROP na zateplení bytového domu č.p. 291 – z tohoto programu chceme požádat o dotaci
na zateplení bytovky č.p. 291. Projektová dokumentace je zpracována včetně pravomocného
stavebního povolení, dle rozpočtu projektanta činí celkové náklady 4,5 mil. Kč. Je předpoklad, že
ve výběrovém řízení bude vysoutěžena cena nižší.
Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 09/03/2016 – 8.6: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z IROP na zateplení bytového
domu č.p. 291.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
Dotace z IROP na pořízení dopravního automobilu pro JSDHO – v rámci tohoto programu chceme
požádat o dotaci na nákup nového dopravního automobilu pro potřeby JSDHO, který by m.j. sloužil
k evakuaci obyvatel při mimořádných událostech.
Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 09/03/2016 – 8.7: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z IROP na pořízení dopravního
automobilu pro JSDHO.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
9) Výsledky inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2015
Úvodní slovo přenesl Ing. Fišer. Jako každý rok byla provedena inventarizace majetku a závazků
obce ke dni 31.12.2015. Členové hlavní inventarizační komise Ing. Fišer, p. Vild, Mgr. Křejdlová,
p. Mentlíková 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 31.12.2015 měla obec majetek v celkové netto hodnotě 179.353.862,- Kč a majetek
v podrozvahové evidenci ve výši 2.757.306,83 Kč. Celkově byl vyřazen majetek v hodnotě
286.928,- Kč, největší část tvořily prodané obecní byty, zbytek je nepotřebný drobný majetek.
Odpisy činily 3.291.156,- Kč. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 09/03/2016 – 9.1: ZO schvaluje inventarizační zprávu z provedené řádné inventarizace
majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv za rok 2015 včetně vyřazení majetku obce dle
vyřazovacích protokolů ve výši 286.928,- Kč.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
10) Žádosti o poskytnutí dotace s rozpočtu obce
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. S ohledem na novelu zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů byla zrušena původní pravidla pro přidělování příspěvků, nově se budou
přidělovat pouze individuální dotace a dary. Na poskytnutí příspěvků se bude uzavírat
veřejnoprávní nebo darovací smlouva. Na začátku roku proběhla se zástupci místních spolků
informační schůzka, kde bylo všem podrobně vysvětleno, jak od letošního roku o dotace nově
žádat. Žádost nakonec podalo 10 místních spolků, stejně jako v minulých letech. Všechny žádosti
byly zkontrolovány po formální stránce a předány kulturnímu výboru, který navrhl rozdělení částky
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300 tis. Kč vyčleněné pro letošní rok v obecním rozpočtu. Poté předal slovo předsedovi kulturního
výboru p. Kurdíkovi.
Pan Kurdík uvedl, že stejně jako v minulých letech výbor při rozdělování financí přihlížel k počtu
členů spolku, zda spolek pracuje s mládeží a jak spolupracuje s obcí při pořádání kulturních akcí.
Celkový požadavek spolků na poskytnutí dotace byl téměř 385 tis. Kč, takže musely být nároky
kráceny. Následně uvedl návrh konkrétních částek pro jednotlivé žadatele. Ve veřejnoprávních
smlouvách bude přesně uveden účel, na který je možné dotaci čerpat. Do konce roku musejí všichni
příjemci předložit na obecní úřad řádné vyúčtování poskytnuté dotace.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. Ing. Fišer navrhl, aby se
o všech usneseních hlasovalo najednou jedním hlasováním.
Usnesení č. 09/03/2016 – 10.1: ZO schvaluje poskytnutí dotace Lize lesní moudrosti – kmen Jilm ve
výši 15.500,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 09/03/2016 – 10.2: ZO schvaluje poskytnutí dotace Anitě Mikutové ve výši 4.000,- Kč a
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 09/03/2016 – 10.3: ZO schvaluje poskytnutí dotace Václavu Fürstovi ve výši 8.000,- Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 09/03/2016 – 10.4: ZO schvaluje poskytnutí dotace TSČ – AVZO ““Holoubkov““ ve
výši 6.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 09/03/2016 – 10.5: ZO schvaluje poskytnutí dotace ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub
Holoubkov ve výši 6.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 09/03/2016 – 10.6: ZO schvaluje poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Holoubkov,
z.s. ve výši 126.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 09/03/2016 – 10.7: ZO schvaluje poskytnutí dotace Marcele Zajíčkové ve výši 20.000,Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 09/03/2016 – 10.8: ZO schvaluje poskytnutí dotace Českému rybářskému svazu, z.s.,
místní organizace Holoubkov ve výši 40.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 09/03/2016 – 10.9: ZO schvaluje poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol
Holoubkov ve výši 49.500,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 09/03/2016 – 10.10: ZO schvaluje poskytnutí dotace SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Holoubkov ve výši 25.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
Dále Ing. Fišer seznámil přítomné s žádostmi o příspěvek od organizací působících mimo
Holoubkov, se kterými bude vzhledem k nízké částce uzavřena darovací smlouva. Obecně
přispíváme těm, kde působí holoubkovští občané. V letošním roce jsme obdrželi tyto žádosti:
- Plzeňský kraj žádá o dotaci na zajištění dopravní obslužnosti naší obce pro r. 2016. Tento
příspěvek byl do loňského roku řešen smlouvou, nyní musí kraj žádat obec o dotaci, která činí
71.200,- Kč.
Usnesení č. 09/03/2016 – 10.11: ZO schvaluje poskytnutí dotace Plzeňskému kraji na zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2016 ve výši 71.200,- Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
- Rokycanská nemocnice a.s. žádá o příspěvek na nákup bezdrátového signalizačního systému
sestra-pacient – navrhuje příspěvek ve výši 10.000,- Kč.
Usnesení č. 09/03/2016 – 10.12: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Rokycanské nemocnici
a.s. na poskytování léčebné péče pacientům ve výši 10.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
10

- Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, pracoviště Rokycany – navrhuje příspěvek
ve výši 1.000,- Kč.
Usnesení č. 09/03/2016 – 10.13: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Centru pro zdravotně
postižené Plzeňského kraje o.p.s. ve výši 1.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
- Svaz tělesně postižených v ČR, MO Rokycany – navrhuje příspěvek ve výši 4.500,- Kč.
Usnesení č. 09/03/2016 – 10.14: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Svazu tělesně
postižených v ČR, místní organizace Rokycany ve výši 4.500,- Kč a uzavření darovací smlouvy.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
- SONS, oblastní pobočka Rokycany – navrhuje příspěvek ve výši 1.000,- Kč.
Usnesení č. 09/03/2016 – 10.15: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Sjednocené organizaci
nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní pobočka Rokycany ve výši 1.000,- Kč a uzavření darovací
smlouvy.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
- Český svaz ochránců přírody, ZO Rokycany – navrhuje příspěvek ve výši 1.000,- Kč.
Usnesení č. 09/03/2016 – 10.16: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Českému svazu ochránců
přírody, ZO Rokycany ve výši 1.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
- Raná péče Kuk – tato organizace se věnuje dětem s postižením zraku, navrhuje příspěvek ve výši
1.000,- Kč.
Usnesení č. 09/03/2016 – 10.17: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru organizaci Raná péče
Kuk, z.ú. ve výši 1.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
- Krasobruslařský klub Rokycany – navrhuje příspěvek ve výši 2.000,- Kč.
Usnesení č. 09/03/2016 – 10.18: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Krasobruslařskému klubu
Rokycany ve výši 2.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
- Taneční škola TORZO Rokycany – navrhuje příspěvek ve výši 2.000,- Kč.
Usnesení č. 09/03/2016 – 10.19: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Taneční škole TORZO
Rokycany ve výši 2.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy.
PRO
PROTI ZDRŽ
9
1
0
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- Český svaz včelařů, ZO Mýto – navrhuje příspěvek ve výši 2.000,- Kč.
Usnesení č. 09/03/2016 – 10.20: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Českému svazu včelařů,
ZO Mýto ve výši 2.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
- Babybox pro odložené děti – STATIM, Praha – navrhuje příspěvek ve výši 2.000,- Kč.
Usnesení č. 09/03/2016 – 10.21: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru organizaci Babybox pro
odložené děti – STATIM, Praha ve výši 2.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy.
PRO
PROTI ZDRŽ
0
9
1
Návrh nebyl přijat.
- Spolek Aragonit, Karlovy Vary – festival zdravotně postižených, navrhuje příspěvek 2.000,- Kč.
Usnesení č. 09/03/2016 – 10.22: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru spolku Aragonit, Karlovy
Vary ve výši 2.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy.
PRO
PROTI ZDRŽ
0
10
0
Návrh nebyl přijat.
11) Majetkoprávní záležitosti
Prodej volného obecního bytu č. 2 v č.p. 288
Záměr prodeje byl schválen dne 9.12.2013, nabídky bylo možné podávat do 11.3.2016. Do
stanoveného termínu přišla 1 nabídka, kterou podal p. …………………… s nabídkovou cenou ve
výši 436.486,- Kč. Vzhledem k tomu, že tento zájemce splnil všechny podmínky vyhlášeného
záměru, navrhuje Ing. Fišer schválit prodej bytu tomuto uchazeči.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 09/03/2016 – 11.1: ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 288/2 o velikosti 1+1 a
celkové podlahové ploše 39,09 m2 s podílem jednotky 3909/139284 na společných částech domu
č.p. 287, 288 a pozemku st. 589, vše v k.ú. Holoubkov p. ……………………………………………
…… za cenu 436.486,- Kč + náklady na převod.
PRO
PROTI ZDRŽ
9
0
1
Prodej volného obecního bytu č. 17 v č.p. 4
Na minulém jednání ZO byl schválen záměr prodeje tohoto volného obecního bytu, nabídky bylo
možné podávat do 11.3.2016. Do stanoveného termínu přišlo 5 nabídek, přičemž nejvyšší cenu ve
výši 401.000,- Kč podali 2 uchazeči. Podle vyhlášeného záměru při střetu dvou stejných nabídek
rozhoduje dřívější datum podání, což byla nabídka p. …………………………………. Vzhledem
k tomu, že tento zájemce splnil všechny podmínky vyhlášeného záměru, navrhuje Ing. Fišer schválit
prodej bytu tomuto uchazeči.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 09/03/2016 – 11.2: ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 4/17 o velikosti 1+1 a
celkové podlahové ploše 39,77 m2 s podílem jednotky 3977/146277 na společných částech domu
č.p. 4 a pozemku st. 488, vše v k.ú. Holoubkov p. ……………………………………………………
……… za cenu 401.000,- Kč + náklady na převod.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
2
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Smlouva o zřízení věcného břemene – RWE GasNet, s.r.o.
Společnost RWE GasNet s.r.o. realizovala v roce 2013 úpravu rozvodů VTL plynovodu v místě
bývalého včelína p. Kukelky (mezi lesem a Bejčkovic loukou směrem k dálnici), kterou byl dotčený
obecní pozemek p.č. 335/2 v k.ú. Holoubkov. RWE nyní žádá o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene, za které obec obdrží jednorázovou náhradu ve výši 4.043,- Kč bez DPH, smlouva
o smlouvě budoucí před realizací akce nebyla podepsána.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 09/03/2016 – 11.3: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. VB/16/8123 se společností RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem na stavbu „Rokycany Kařez –
rehabilitace“.
PRO
PROTI ZDRŽ
9
0
1
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – ČEZ Distribuce a.s.
Společnost ČEZ realizovala pokládku kabelu NN v ulici Ke Kabelu, kde připojovala k elektrické
síti poslední řadu garáží. Vzhledem k tomu, že kabel vede po obecním pozemku, je nutné se
společností ČEZ Distribuce a.s. uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, za které obec obdrží
jednorázovou náhradu ve výši 2.200,- Kč bez DPH, smlouva o smlouvě budoucí před realizací akce
byla podepsána. Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 09/03/2016 – 11.4: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-0009532/1 se společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín na stavbu „Holoubkov,
p656, kNN“.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
Prodej pozemků – Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany – SŽDC s.o.
Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace realizovala v letech 2009 – 2013 velkou
investiční akci „Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany“. V rámci této akce došlo k celkové
rekonstrukci propustku za loukou v majetku manželů Vodráškových směrem do chatové oblasti
Hamr a novému kamennému opevnění svahu drážního tělesa, přičemž obě úpravy zasahují na
obecní pozemek p.č. 387/1 v k.ú. Holoubkov. Geometrickým plánem č. 810-730/2013 byly obě
stavební úpravy zaměřeny a SŽDC nyní žádá o odprodej pozemků p.č. 359/12 o výměře 22 m2 a
p.č. 359/13 o výměře 2 m2, cena dle znaleckého posudku č. 2864-4/2016 ze dne 25.1.2016
vypracovaného soudním znalcem Ing. Zdeňkem Stadlbauerem, Plzeň činí 5.310,- Kč bez DPH. Na
prodej pozemků byla v roce 2006 v rámci přípravy akce optimalizace trati uzavřena Smlouva
o smlouvě budoucí kupní, jejíž uzavření schválilo ZO dne 21.8.2006, zároveň byl tehdy zveřejněný
záměr prodeje. Vzhledem k uplynutí poměrně dlouhé doby od těchto právních úkonů byl z důvodu
opatrnosti zveřejněn záměr prodeje znovu, a to od 11.2. do 14.3.2016.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 09/03/2016 – 11.5: ZO schvaluje prodej pozemků p.č. 359/12 o výměře 22 m2 a p.č.
359/13 o výměře 2 m2, oba oddělené na základě GP č. 810-730/2013 od pozemku p.č. 387/1, ostatní
plocha – ostatní komunikace, vše v k.ú. Holoubkov, Správě železniční dopravní cesty, státní
organizace, Praha, za cenu 5.310,- Kč bez DPH + náklady na převod.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
Záměr pronájmu hasičského cvičiště
Hasičské cvičiště u rybníka, které bylo vybudováno v letech 2004 – 2006 vykácením náletových
dřevin a srovnáním terénu, bylo v roce 2006 bezplatně přenecháno k užívání Sboru dobrovolných
hasičů Holoubkov na dobu 10 let do 31.12.2016 formou Smlouvy o zřízení věcného břemene jako
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věcného práva zapsaného do katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že tato smlouva ke konci
letošního roku skončí, je nutné právní vztah znovu upravit. Pro budoucí úpravu právního vztahu
užívání hasičského cvičiště Ing. Fišer navrhuje uzavření standardní nájemní smlouvy s nulovým
nájemným, neboť se jedná fyzicky o nejjednodušší realizaci právního vztahu bez komplikací zápisu
do katastru nemovitostí. Stejná úprava byla v roce 2012 realizována v případě nájmu fotbalového
hřiště pro TJ Holoubkov. Délku nájmu navrhuje na 11 let do 31.12.2027 tak, aby skončila stejně
jako nájemní smlouva na fotbalové hřiště. V nájemní smlouvě bude ujednáno, že bezplatné užívání
hasičského cvičiště bude umožněno pouze pro požární sport a akce pořádané SDH Holoubkov.
V této souvislosti zároveň došlo k novému zaměření hasičského cvičiště a okolních ploch tak, aby
zápis v katastru nemovitostí odpovídal skutečnému stavu, který se značně změnil úpravami
učiněnými v rámci investiční akce „Rekonstrukce a odbahnění Holoubkovského rybníka“ a při
budování samotného cvičiště. Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno
k hlasování.
Usnesení č. 09/03/2016 – 11.6: ZO schvaluje záměr bezúplatného pronájmu části pozemku p.č.
98/1, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha o celkové výměře 7.193 m2, části pozemku p.č.
357/3, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha o celkové výměře 570 m2, pozemku st. 761/1
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m2, pozemku st. 761/2 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 28 m2 (tj. areál hasičského cvičiště) a budovy bez č.p./č.e. – jiná stavba postavené na
stavebních parcelách st. 761/1 a st. 761/2, vše v k.ú. Holoubkov, Sboru dobrovolných hasičů
Holoubkov, Holoubkov 17 na dobu 11 let.
PRO
PROTI ZDRŽ
9
0
1
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku – střelnice – TSČ-AVZO ““Holoubkov““
Kromě fotbalového hřiště a hasičského cvičiště pronajímá obec také část pozemků p.č. 158/1, p.č.
358 a st. 469, vše v k.ú. Holoubkov, zájmovému spolku TSČ-AVZO ““Holoubkov““ za účelem
provozování sportovní střelnice. Na rozdíl od bezplatného pronájmu fotbalového hřiště a hasičského
cvičiště (a v budoucnu i části pozemku na Ostrůvku pod novou stavbou skladu rybářského spolku)
zde však od nájemce vybírá roční nájemné ve výši 1.378,- Kč. TSČ-AVZO však zároveň
každoročně žádá obec o poskytnutí dotace z obecního rozpočtu, ze které nájemné obci hradí.
S ohledem na nesmyslnost takového postupu a sjednocení podmínek pronájmu obecních pozemků
neziskovým spolkům v obci Ing. Fišer navrhuje uzavřít dodatek ke Smlouvě o nájmu pozemku ze
dne 1.7.2005, kterým by byly obecní pozemky pod areálem střelnice pronajaty TSČ-AVZO rovněž
bezplatně. Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 09/03/2016 – 11.7: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu části pozemků p.č.
158/1, 358 a st. 469, vše v k.ú. Holoubkov uzavřené s TSČ-AVZO ““HOLOUBKOV““ ze dne
1.7.2005, kterým se s účinností od 1.1.2016 ujednává bezplatné užívání předmětu nájmu.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
Prominutí poplatku za popelné nezletilým poplatníkům
Na základě zákona o místních poplatcích a OZV vybírá obec m.j. místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
(tzv. popelné). S ohledem na platné znění zákona o místních poplatcích neměl obecní úřad do
30.6.2012 jinou možnost, než vyměřovat neuhrazené místní poplatky i nezletilým dětem (po tomto
datu bylo zákonem umožněno neuhrazené poplatky za nezletilé děti vyměřovat přímo jejich
zákonným zástupcům, což obecní úřad bez výjimky činí). Stejně jako v minulosti Ing. Fišer
navrhuje, aby byla platba poplatku za popelné prominuta nezletilým poplatníkům, kteří v letošním
roce nabudou zletilosti a byli by tak v prvních letech jejich dospělého života postiženi
nezodpovědností jejich zákonných zástupců. Tento postup byl obci doporučen i úřadem Veřejného
ochránce práv (ombudsmana).
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
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Usnesení č. 09/03/2016 – 11.8: ZO schvaluje prominutí platby místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro
poplatníky, kteří byli v době vzniku poplatkové povinnosti nezletilými dětmi a jejich zákonní
zástupci tento poplatek neuhradili, takto:
- poplatek za roky 2007, 2008, 2009 a 2011 – p. ………………, Holoubkov …,
- poplatek za rok 2009 – p. ……………………, Holoubkov …,
- poplatek za rok 2013 – p. …………………, Holoubkov …,
- poplatek za rok 2014 – p. …………………, Holoubkov ….
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
12) Různé
V rámci tohoto bodu nebyla projednávána žádná záležitost.
13) Interpelace členů zastupitelstva
Žádné interpelace nebyly ze strany členů ZO předneseny.
14) Unesení a závěr
Ing. Fišer požádal návrhovou komisi o stanovisko, zda bylo hlasováno o všech návrzích na
usnesení. Pan Vild potvrdil, že o všech bodech bylo hlasováno a všechna hlasování proběhla řádně,
byly podány 2 protinávrhy, 1 nebyl schválen, dále nebyly schváleny 3 body usnesení.
Na závěr Ing. Fišer poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 23:00 hod.

………………………………………
Miroslav Vild
místostarosta

………………………………………
Ing. Lukáš Fišer
starosta

Ověřovatelé zápisu:
p. Anna Vildová: ……………………………………
p. Stanislav Kurdík: ……………………………………
Zápis byl zpracován dne 29.3.2016.
Zapsala: Michaela Zajíčková
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