ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE HOLOUBKOV
KONANÉHO DNE 21.9.2015
Přítomni: Ing. Fišer, Mgr. Kořánová, p. Kurdík, Ing. Tůma, p. Vildová, p. Vondrášek, Ing. Suchý,
Mgr. Křejdlová, p. Vild (příchod v 18:30 hod.)
Omluveni: MUDr. Gutová (pracovní důvody), p. Černý
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 8 z 11 členů
zastupitelstva, p. Vild přijde později, z pracovních důvodů se omluvila MUDr. Gutová, nepřítomen
je p. Černý, 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. Informace o činnosti PO ZŠ a MŠ Holoubkov, zajištění školního roku 2015/2016
6. Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie – Město Mýto
7. OZV č. 1/2015, o stanovení systému komunálních odpadů
8. Volba přísedící Okresního soudu v Rokycanech
9. Hospodaření obce za 1. pololetí 2015
10. Investiční akce a dotace
11. Majetkoprávní záležitosti
12. Různé
13. Interpelace členů zastupitelstva
14. Usnesení a závěr
Připomínky k programu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 07/09/2015 – 1.1: ZO schvaluje program jednání.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
2) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Suchý, Mgr. Kořánová a p. Vondrášek.
Usnesení č. 07/09/2015 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Suchý,
Mgr. Kořánová a p. Vondrášek.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
1

Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Vildová a Ing. Tůma.
Usnesení č. 07/09/2015 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu p. Vildovou a Ing. Tůmu.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
1
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. Navrhl revokovat usnesení
týkající se záměru prodeje části pozemku v Chejlavech manželům ………………… Plot postavený
na obecním pozemku byl zbourán a nový plot bude kopírovat vlastnickou hranici.
Usnesení č. 07/09/2015 – 3.1: ZO revokuje své usnesení č. 18/06/2013 – 12.9 ze dne 24.6.2013.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
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. 07/09/2015 – 3.2: ZO bere na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení ZO.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
4) Náměty a podněty občanů
p. Dezort – dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádá o informaci
o výši měsíční odměny starosty obce, písemně tuto žádost předává zapisovatelce p. Zajíčkové.
Ing. Fišer – bude odpovězeno písemně v zákonné lhůtě.
5) Informace o činnosti PO ZŠ a MŠ Holoubkov, zajištění školního roku 2015/2016
Ing. Fišer přivítal ředitelku PO Mgr. Vodičkovou a požádal ji o úvodní slovo k tomuto bodu.
Mgr. Vodičková stručně zrekapitulovala dění v PO v uplynulém školním roce 2014/2015. V ZŠ
byla rekonstruována 4. třída jako druhé oddělení družiny, v přízemí školy byly instalovány další
šatní skříňky a byla zvětšena počítačová učebna. Do MŠ byla pořízena sušička prádla, byly
zakoupeny pomůcky pro logopedii, do školní jídelny pro děti ze ZŠ byla pořízena myčka. Škola se
zapojila do projektů Tablety do škol, Etická výchova v ZŠ, Podpora vzdělávání v cizích jazycích,
doplnění knižního fondu ve školní knihovně a práce s nadanými žáky, v MŠ byla získána dotace na
logopedickou prevenci III. K zápisu do ZŠ přišlo 16 dětí, 1 požádalo o odklad školní docházky.
Škola má nyní 70 žáků. K zápisu do MŠ přišlo 23 dětí, přijato bylo 17. Přijaty byly všechny děti
s trvalým pobytem v Holoubkově starší 3 let. Kapacita školní družiny je nyní zcela naplněna,
dochází do ní 50 dětí. Děti se zúčastnily spousty soutěží, nejlepší ocenění získal žák Jiří Rejzek za
1. místo v celé ČR v matematice a v angličtině naši žáci obsadili 3. a 4. místo na okrese. Nově byly
o prázdninách realizovány ve spolupráci s Českou pedagogickou komorou 3 běhy příměstského
tábora. Rodičům i dětem se to líbilo, a tak by v tom ráda škola pokračovala i v příštím roce. Na
závěr poděkovala starostovi a celému zastupitelstvu za vstřícnost a podporu PO.
V 18:30 hod. se dostavil p. Vild.
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Diskuze:
Ing. Fišer – těší ho především výuka AJ, díky grantu děti odjely v neděli na týdenní pobyt s výukou
do Anglie. Díky dotacím, které obec obdržela, dojde ještě do konce letošního roku k zateplení
budov ZŠ i MŠ, k výměně svítidel v budově ZŠ a k rekonstrukci hřiště u ZŠ. Další dobrou zprávou
je, že se počet žáků stále zvyšuje, a do normativu 5-ti třídní školy chybí už jen 5 dětí. Náklady na
dofinancování „výjimky“ na období 9-12/2015, které p. ředitelka žádá po obci, tak činí 45.408,- Kč.
p. Vild – děti si neváží věcí, které pro ně obec vybudovala. O víkendu byla poničena střecha na
přístřešku na školním hřišti. Apeluje na paní ředitelku, aby v rámci výuky děti vedli k úctě
k majetku.
Mgr. Vodičková – toto se samozřejmě děje, ale škola nemůže ovlivnit, co děti dělají mimo výuku.
Toto je odpovědnost rodičů.
Ing. Fišer – po zahájení práce městské policie budou na budovy ZŠ i MŠ instalovány kamery.
Mgr. Kořánová – je dobře, že obec do školy investuje. Ve zprávě paní ředitelky jí chybí informace,
na jaké školy odešly mimořádně nadané děti z páté třídy. Proč se škola nezúčastnila karnevalu
v Dobřívě?
Mgr. Vodičková – nadané děti jsou momentálně ve druhé a třetí třídě, karnevalu jsme se neúčastnili
z důvodu chřipkové epidemie.
Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 07/09/2015 – 5.1: ZO bere na vědomí informace ředitelky PO o činnosti ZŠ a MŠ
Holoubkov a o zajištění nového školního roku.
PRO
PROTI ZDRŽ
9
0
0
Usnesení č. 07/09/2015 – 5.2: ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na
dofinancování nadnormativních výdajů základní školy, tzv. „výjimku z počtu žáků“, na období září
– prosinec 2015 v celkové výši 45.408,- Kč.
PRO
PROTI ZDRŽ
9
0
0
6) Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie – Město Mýto
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. V březnu letošního roku ZO schválilo záměr zřízení společné
městské policie pro Mýto, Holoubkov a Medový Újezd. V uplynulém čase byly učiněny potřebné
kroky a k 1.10.2015 bude městská policie oficiálně zřízena. Zároveň budou uzavřeny pracovní
smlouvy se 3 vybranými strážníky, velitelem bude Bc. Aubrecht ze Starého Plzence, který má
dlouholeté zkušenosti z práce u Policie ČR, strážníky budou p. Bialoňová z Rokycan a p. Kaháček
z Hořovic. Strážníci poté nastoupí na kurz do Příbrami, začátkem prosince by měli složit
závěrečnou zkoušku před komisí Ministerstva vnitra ČR a od nového roku by měli již oficiálně
zahájit službu. Během této doby se budou rekonstruovat prostory pro služebnu na Městském úřadě
v Mýtě, nakoupí se potřebná výstroj a výzbroj, pořídí se služební automobil. Aby mohla Městská
policie Mýto působit i v naší obci, je potřeba s městem Mýtem uzavřít veřejnoprávní smlouvu, se
kterou musí vyslovit souhlas KÚPK. Smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
1 rok, náklady na činnost městské policie budou rozúčtovány podle počtu obyvatel.
Diskuze:
p. Vild – zřízení tohoto orgánu je bohužel potřeba, v obci je celá řada problémů, které nemá kdo
řešit, obecní vyhlášky jsou v současné době často nevymahatelné.
Ing. Suchý – je již představa, jak konkrétně bude obecní police působit? Je třeba včas informovat
občany o pravomocech obecní policie.
Ing. Fišer – k informování veřejnosti určitě dojde. Každý měsíc bude velitel předkládat starostovi
rozpis služeb, který nebude veřejný, takže případní pachatelé přestupků nebudou vědět, kdy přesně
budou strážníci ve službě. Budeme se snažit službami pokrýt nahlášené kulturní akce, budou tam
noční i víkendové služby apod. Telefonní číslo na obecní policii bude k dispozici nepřetržitě,
v době mimo službu bude přesměrované na mobilní telefon strážníka, který bude držet pohotovost.
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Ing. Suchý – zeptal se, zda písemnou agendu městské policie povede město Mýto.
Ing. Fišer – organizační záležitosti bude zpracovávat velitel, jednotlivé přestupky vždy ten strážník,
který ho odhalí. Každý přestupek se dá vyřešit buď domluvou, udělením blokové pokuty či
předáním k projednání přestupkové komisi, v našem případě na Městském úřadě ve Zbiroze.
Novinkou je, že od příštího roku se budou přestupky zapisovat do celorepublikového registru, třetí
přestupek v řadě bude kvalifikován jako trestný čin.
Ing. Tůma – jak se budou řešit případné připomínky k práci městské policie, např. stížnosti na
strážníky apod.
Ing. Fišer – takovéto záležitosti se budou projednávat na úrovni starostů jednotlivých obcí. Za práci
strážníků zodpovídá velitel a ten je zase zodpovědný starostovi Města Mýta.
p. Vild – stálo by za to po nějakém čase zhodnotit přínos obecní policie.
Ing. Fišer – hodnocení bude probíhat každý rok, velitel bude ZO předkládat zprávu o činnosti za
uplynulý rok.
Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 07/09/2015 – 6.1: ZO schvaluje v souladu s ustanovením § 3a odst. 1 zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy na
výkon agendy městské policie na území obce Holoubkov s Městem Mýtem.
PRO
PROTI ZDRŽ
9
0
0
7) OZV č. 1/2015, o stanovení systému komunálních odpadů
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Z důvodu změny zákona o odpadech je nutné změnit i obecní
vyhlášku, která stanovuje způsoby třídění a likvidace komunálních odpadů. Nově jsou občané
povinni kromě skla, papíru, plastů a nebezpečných odpadů třídit také kovy a biologický odpad
rostlinného původu a obec jim k tomu musí zajistit podmínky. V rámci sdružení obcí POLYGON,
které svoz tříděných odpadů zajišťuje, bylo dohodnuto, že kovy se budou vhazovat společně
s plasty do žlutých kontejnerů a pomocí magnetického separátoru budou následně odděleny na
dotřiďovací lince. Bioodpady se budou vhazovat do nově rozmístěných hnědých kontejnerů, na
jejichž pořízení obdržel POLYGON dotaci. V naší obci budou hnědé kontejnery umístěny u všech
bytovek a u stávajících nádob na tříděný odpad mezi rodinnými domy. Domkaři však mají i nadále
povinnost bioodpad likvidovat především na vlastním kompostu, k čemuž jim mimo jiné byly
bezplatně rozdány kompostéry. Hnědé nádoby bude 1x týdně svážet obecní četa do
velkoobjemových kontejnerů, které budou po naplnění vyváženy do kompostárny v Mýtě. Celý
systém je navržený tak, aby nezatížil občany zvýšením poplatku za popelné. Rozmístění hnědých
popelnic se předpokládá na konci října a bude ho provázet i informační kampaň, aby občané věděli,
jak odpad správně třídit. Nové znění OZV bylo schváleno Ministerstvem vnitra.
Diskuze:
p. Kurdík – v letošním roce se oproti loňsku snížil objem svezeného odpadu o 27 tun, na což mají
jistě vliv i kompostéry rozdané do rodinných domů.
p. Vondrášek – navrhl do budoucna umístit hnědé popelnice na bioodpad ke každému rodinnému
domu, jako je to standardem na západě.
Ing. Fišer – určitě je to trend a možná k tomu v budoucnu dojde. Nyní na to však nejsou podmínky,
musel by se zajistit svoz těchto popelnic, což by stálo stejně jako svoz netříděného odpadu. Oblast
odpadového hospodářství je živá a bude se dále rozvíjet, v současné době např. starosta uvažuje
o zřízení sběrného dvora, na což lze získat dotace z fondů EU.
Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 07/09/2015 – 7.1: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Holoubkov.
PRO
PROTI ZDRŽ
9
0
0
4

8) Volba přísedící Okresního soudu v Rokycanech
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Přísedící Okresního soudu v Rokycanech se volí na 4leté funkční
období, poslední volba proběhla 31.10.2011, kdy byla do funkce zvolena p. Hana Smejkalová. Tím
pádem jí končí její volební období a předsedkyně Okresního soudu v Rokycanech Mgr. Kubalíková
obec požádala o novou volbu přísedící, přičemž sděluje, že má zájem, aby p. Smejkalová v této
funkci pokračovala. P. Smejkalová s pokračováním v této funkci souhlasí a doložila aktuální čistý
trestní rejstřík. Ing. Fišer proto navrhuje do funkce přísedící zvolit opětovně ji, volbu navrhuje
provést aklamací. Požádal přítomnou p. Smejkalovou, aby zastupitele seznámila s agendou
přísedící.
p. Smejkalová – stát uvažoval, že přísedící u soudů zcela zruší, zatím k tomu nedošlo. Tuto funkci
vykonávají většinou důchodci, kteří profesionálnímu soudci radí s projednáváním trestných činů a
výší trestů. Projednávají se většinou zpronevěry peněz, smrtelné autonehody, nyní nově např.
stalking (obtěžování pomocí SMS zpráv či e-mailů).
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k volbě přísedící veřejným hlasováním.
Usnesení č. 07/09/2015 – 8.1: ZO volí přísedící Okresního soudu v Rokycanech za obec Holoubkov
p. Hanu Smejkalovou, Holoubkov č. p. 342.
PRO
PROTI ZDRŽ
9
0
0
9) Hospodaření obce za 1. pololetí 2015
Úvodní slovo přenesl Ing. Fišer. Obec za 1. pololetí letošního roku hospodařila s příjmy ve výši
9.913 tis. Kč a výdaji 11.042 tis. Kč, takže schodek činil 1.129 tis. Kč. Rozpis jednotlivých položek
dostali zastupitelé písemně. Na bankovních účtech měla obec k dispozici celkem 32,5 mil. Kč.
Požádal předsedu finančního výboru Ing. Tůmu o stanovisko výboru.
Ing. Tůma – finanční výbor hospodaření obce za období 1-6/2015 projednal a nemá k němu
připomínky. Položky se naplňují dle plánu, daňové příjmy jsou zatím pouze na úrovni 45 %, větší
výdaje na investice budou realizovány teprve ve 3. čtvrtletí.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 07/09/2015 – 9.1: ZO bere na vědomí hospodaření obce za 1. pololetí 2015.
PRO
PROTI ZDRŽ
9
0
0
10) Investiční akce a dotace
Podání žádosti o dotaci na provoz terénní pečovatelské služby v roce 2016
Každoročně podává obec žádost o dotaci na provoz terénní pečovatelské služby. Na letošní rok
jsme obdrželi 60 tisíc, žádosti na příští rok se podávají do 19.10.2015.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 07/09/2015 – 10.1: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z KÚPK na provoz terénní
pečovatelské služby v roce 2016.
PRO
PROTI ZDRŽ
9
0
0
Přijetí dotace na činnost JSDHO
KÚPK nám byla schválena dotace na činnost JSDHO ve výši 2.537,- Kč na zásahy mimo katastr
naší obce a na povinná školení členů jednotky. Na nákup nového věcného vybavení jsme letos
dotaci neobdrželi, poměrně velké příspěvky na vybavení jsme obdrželi v minulých letech.
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Diskuze:
p. Vild – měli jsme málo zásahů mimo náš katastr, v rámci věcného vybavení se nahrazují
prostředky zničené při požárech. Naše jednotka je věcnými prostředky vybavena velmi dobře.
Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 07/09/2015 – 10.2: ZO schvaluje přijetí dotace od KÚPK na činnost JSDHO ve výši
2.537,- Kč.
PRO
PROTI ZDRŽ
9
0
0
Schválení vítěze výběrového řízení na akci „Zateplení MŠ Holoubkov“
Na tuto akci jsme získali dotaci z OPŽP, proto jsme vypsali výběrové řízení podle zákona
o veřejných zakázkách. Nabídku předložilo 6 uchazečů, nejnižší nabídkovou cenu měla firma morez
stavební s.r.o., Plzeň ve výši 1.865.191,32 Kč bez DPH. Z dotace bude uhrazeno 90 % této částky.
Dnes bylo předáno staveniště, hotovo by mělo být do poloviny prosince.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 07/09/2015 – 10.3: ZO schvaluje vítězem výběrového řízení na akci „Zateplení MŠ
Holoubkov“ firmu morez stavební s.r.o., Plzeň a uzavření smlouvy na realizaci zakázky s touto
společností ve výši 1.865.191,32 Kč bez DPH.
PRO
PROTI ZDRŽ
9
0
0
Schválení vítěze výběrového řízení na akci „Zateplení ZŠ Holoubkov“
Rovněž na tuto akci jsme získali dotaci z OPŽP, proto jsme vypsali výběrové řízení podle zákona
o veřejných zakázkách. Nabídku předložilo 8 uchazečů, nejnižší nabídkovou cenu měla firma
MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o., Plzeň ve výši 2.149.882,69 Kč bez DPH. Z dotace bude
uhrazeno 90 % této částky. Staveniště bude předáno ve středu, hotovo by mělo být rovněž do
poloviny prosince.
Diskuze:
p. Vildová – zeptala se, kdo bude provádět stavební dozor na těchto akcích.
Ing. Fišer – stavby bude dozorovat projektant Ing. Stáňa z firmy SEAP.
Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 07/09/2015 – 10.4: ZO schvaluje vítězem výběrového řízení na akci „Zateplení ZŠ
Holoubkov“ firmu MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o., Plzeň a uzavření smlouvy na realizaci
zakázky s touto společností ve výši 2.149.882,69 Kč bez DPH.
PRO
PROTI ZDRŽ
9
0
0
Ing. Fišer na závěr tohoto bodu zrekapituloval další investiční akce, které se buď již realizují anebo
budou realizovat do konce letošního roku:
- kompletní výměna dopravního značení v obci,
- rekonstrukce víceúčelového hřiště u ZŠ,
- kompletní výměna osvětlení v budově ZŠ,
- sloučení dvou bytů 1+1 do jednoho bytu 2+kk v bytovce č.p. 96,
- rozšíření parkovacích stání a obytná zóna v novém sídlišti,
- oprava silničního mostu za hrází rybníka a prodloužení chodníku až k pizzerii,
- pořízení nádob na bioodpad,
- pronájem volných prostor ve zdravotním středisku,
- výměna oken a dveří v č. p. 15 + oprava klubovny za hasičárnou.
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11) Majetkoprávní záležitosti
Obci byl stávajícím nájemcem …………………… vrácen byt č. 3 v bytovém domě č.p. 287-288
o velikosti 4+1. Vzhledem k tomu, že ostatní byty v tomto domě byly prodány jejich nájemníkům,
navrhuje Ing. Fišer, aby obec tento byt již nepřidělovala do pronájmu podle pořadníku, ale nabídla
ho ke koupi ve volném prodeji. Kupní cenu navrhuje ve výši dvojnásobku ceny pro stávající
nájemce.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 07/09/2015 – 11.1: ZO schvaluje vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 287/3
o velikosti 4+1 a celkové podlahové ploše 74,69 m2 s podílem jednotky 7469/139284 na společných
částech domu č.p. 287, 288 a pozemku st. 589, vše v k.ú. Holoubkov. Minimální nabídkovou cenu
stanovuje na 834.002,- Kč + náklady na převod.
PRO
PROTI ZDRŽ
9
0
0
12) Různé
Obec obdržela žádost p. ………………… a několika dalších občanů z části obce „Na Koreji“
o odstranění přejezdového prahu z komunikace u její nemovitosti. Práh je ve špatném technickém
stavu, jeho přejíždění je hlučné a přenáší vibrace až do jejího domu. Již jednou se o odstranění
prahu na ZO hlasovalo, ale návrh se neodsouhlasil.
Diskuze:
p. Smejkalová – žádost také podepsala, práh je poškozený a jízda po něm je špatná.
p. Vondrášek – Chejlavy jsou obytná zóna se smíšeným provozem vozidel a chodců a s nejvyšší
dovolenou rychlostí 20 km/h. S úplným odstraněním prahu nesouhlasí, obává se, že bez prahu bude
situace v ulici nebezpečná, hrají si tam děti, mohlo by dojít k neštěstí. Navíc byl práh součástí
projektu na vybudování komunikace v horní části Chejlav, akce je řádně zkolaudovaná a práh podle
něj není možné jen tak odstranit. V bytových zónách v jiných obcích tyto prahy také jsou.
Ing. Fišer – obecně jsou 4 možnosti, jak tuto situaci vyřešit: 1) současný práh tam nechat bez
jakékoliv úpravy, 2) zcela ho odstranit, 3) upravit ho, aby se přes něj dalo lépe přejíždět, 4) zrušit ho
a místo něj vybudovat tzv. „šikanu“ (zúžení vozovky do jednoho jízdního pruhu). Pro něho osobně
je přijatelná jakákoliv varianta kromě varianty č. 1 – současný práh tam v žádném případě nelze
nechat v tom stavu, v jakém je.
p. Vildová – tento konkrétní práh není dobře udělaný, je pro to ho buď zcela odstranit, nebo ho
předělat.
p. Vild – je pravda, že obruba u toho prahu je vysazená o 4 cm oproti povrchu vozovky, při stavbě
komunikace v r. 2009 se již jednou předělával oproti projektu, pro delší auta není ideální. S úplným
odstraněním nesouhlasí, navrhuje počkat, jak to bude vypadat po realizaci v novém sídlišti a pak to
předělat podle toho.
Mgr. Kořánová – souhlasí s názorem upravit práh jako v novém sídlišti.
Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování o upraveném usnesení.
Usnesení č. 07/09/2015 – 12.1: ZO schvaluje předělání přejezdového prahu na místní komunikaci
v části obce „Na Koreji“ před nemovitostí p. Soubustové ve stejném provedení, jako budou
instalovány v Novém sídlišti.
PRO
PROTI ZDRŽ
9
0
0
13) Interpelace členů zastupitelstva
Ing. Tůma – zeptal se, jestli lékaři ze zdravotního střediska hlásí na obecní úřad, kdy mají
dovolenou. Pro občany by bylo dobré, aby se to vždy vyhlásilo obecním rozhlasem.
Ing. Fišer – p. Zajíčková obvolá lékaře a požádá je, aby dovolené hlásili na obecní úřad.
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Ing. Tůma – minulý týden svítila světla veřejného osvětlení i ve dne.
p. Vild – byla závada na soumrakovém čidle, už by to mělo být opravené.
14) Unesení a závěr
Ing. Fišer požádal návrhovou komisi o stanovisko, zda bylo hlasováno o všech návrzích na
usnesení. Mgr. Kořánová potvrdila, že o všech bodech bylo hlasováno a všechna hlasování proběhla
řádně, jedno usnesení bylo revokováno.
Na závěr Ing. Fišer poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 20:35 hod.

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

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

Ověřovatelé zápisu:
p. Anna Vildová: ……………………………………
Ing. Zbyněk Tůma: ……………………………………
Zápis byl zpracován dne 25.9.2015.
Zapsala: Michaela Zajíčková
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