ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HOLOUBKOV
KONANÉHO DNE 22.2.2010
Přítomni: p. Vild, p. Ing. Fišer, pí. Mgr. Kořánová, pí. Mgr. Křejdlová, pí. Vildová,
p. Kurdík, p. Bezstarosti – dostavil se v 18,25 hod. Ing. Tůma – dostavil se v 18,55 hod
Omluveni: p. Hrůza – nemoc, p. Černý – pracovní důvody
Neomluven: Ing. Tichý
Zasedání, které bylo svoláno v souladu s plánem práce, zahájil starosta p. Vild v 18,10 hod. a také
řídil další průběh jednání. Konstatoval, že z 11 členů zastupitelstva je přítomno zatím 6 členů, 2
členové jsou omluveni, 2 se dostaví v průběhu zasedání a 1 člen je neomluven. Dále přivítal
přítomné občany a seznámil je s návrhem programu zasedání zastupitelstva obce, který byl
zveřejněn na úřední desce, na webových stránkách Obce a na pozvánkách:
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
Kontrola usnesení.
Výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2009.
Provozování INZULA za r. 2009 a zajištění oprav bytového fondu obce na r. 2010.
Různé – stanovisko obce k dotaci na opravu rybníka,
- záměr pronájmu obecního pozemku,
- projednání výjimky pro ZŠ na 1. pololetí 2010,
- žádosti o dotace na r. 2010.
Diskuse
Usnesení a závěr

PRO / PROTI / ZDRŽ
6 /
0
/
0
1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Fišer, Mgr. Kořánová a Mgr. Křejdlová
PRO / PROTI / ZDRŽ
6 / 0
/ 0
Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Kurdík a pí. Vildová
PRO /
6 /

PROTI / ZDRŽ
0
/
0

2) Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení provedl p. Kurdík – předseda kontrolního výboru. Uvedl, že kontrolní výbor
provedl na svém zasedání dne 22.2.2010 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce č. 1 ze dne
11.1.2010. ZO v tomto usnesení vzalo 2 body na vědomí a 6 bodů schválilo. Starostovi a
místostarostovi bylo uloženo zabezpečení realizace tohoto usnesení v části II. – schvaluje. Všechny
body tohoto usnesení byly splněny. Kontrolní výbor se také na svém zasedání zabýval kontrolou
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usnesení ZO z předchozích období a konstatuje tímto, že doposud nebyly realizovány body
usnesení:
- usnesení ZO č. 9 ze dne 18.12.2006 v části 3. – ukládá starostovi a místostarostům dokončit
zabezpečení obecní studny za domem čp. 93, dle ústního návrhu starosty obce a to
vystavěním 0,5 m ochranné zídky,
- usnesení ZO č. 3 ze dne 28.5.2007, bod č. 3 v části II. – schvaluje, příprava projektové
dokumentace pro přestavbu stávající klubovny SDH na služební byt. Tento bod je
v návaznosti na opravu bývalé klubovny SDH.
- usnesení ZO č. 2 ze dne 30.3.2009, bod č. 3 v části II – schvaluje, rozpásmování
vodovodního řadu ve střední části obce. Tento návrh byl původně navržen provozovatelem
řadu firmou REVOS Rokycany, ovšem v pozdějším vyjádření společnosti je tento záměr
nerealizovatelný.
p. Vild:
Reagoval na provedenou kontrolu usnesení, kde k jednotlivým bodům uvedl následující:
- bude řešeno v jarních měsících tohoto roku včetně úklidu černé skládky a možnosti
dokoupení pozemku k přístupu k nemovitosti p. Havla i řešení pronajatého prostoru p.
Matysem,
- tento bod trvá, bude řešen po umístění klubovny SDH do jiných prostor,
- toto usnesení bude zřejmě třeba revokovat, či upravit neboť tento původní záměr je
v podstatě nerealizovatelný. Nastaly nové okolnosti a skutečnosti, které v době přijetí
usnesení známy nebyly. Původně mělo být řešeno v rámci investiční akce v r. 2003.
Předložená kontrola usnesení byla vzata zastupitelstvem na vědomí.
3. Výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2009
Úvodní slovo k této problematice provedla p. Vildová, předsedkyně hlavní inventarizační komise
dle zápisu z provedené inventarizace HIM a DHIM Obce Holoubkov k 31.12.2009. Nedílnou
součástí tohoto zápisu je i početní stav HIM a DHIM k uvedenému datu. Dle jednotlivých středisek
byly též předloženy návrhy k vyřazení opotřebovaného majetku včetně příslušných protokolů.
V závěru konstatovala, že v rámci inventarizace komise neshledala nedostatky či rozdíly a
doporučila ZO závěry inventur schválit.
p. Vild:
Navázal na vystoupení p. Vildové s tím, že konstatoval, že celkem inventarizovaný majetek obce
Holoubkov je vyčíslen hodnotou 186,586.967,- Kč z čehož nejvyšší kapitolou jsou stavby
v hodnotě více jak 138 mil. Kč. V rámci inventury bylo inventarizováno celkem 10 majetkových
účtů včetně dlouhodobého finančního majetku, bankovních účtů, cenin, zásob, pohledávek a
závazků atd. Středisky bylo navrženo dle protokolů vyřadit opotřebovaný majetek v celkové
hodnotě 105.610,- Kč. Příspěvková organizace ZŠ a MŠ navrhla vyřadit opotřebovaný majetek
v hodnotě 18.030,- Kč dle předložených protokolů.
Diskuse:
p. Bezstarosti:
Zabýval se problematikou provedení inventury v SDH Holoubkov a požární zbrojnici, kde vysvětlil
některé záležitosti ohledně evidence pneumatik na hasičská auta.
Další připomínky nebyly, proto bylo hlasováno o schválení závěrečné zprávy o výsledcích
inventury majetku obce Holoubkov k 31.12.2009 v předloženém znění a návrhu inventarizační
komise.
PRO/PROTI/ZDRŽ
7 / 0
/ 0
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4. Provozování INZULA za r. 2009 a zajištění oprav bytového fondu obce na rok 2010
Úvodní slovo provedl p. Vild dle předloženého základního komentáře k hospodaření firmy
INZULA Rokycany na správě bytového fondu obce Holoubkov za rok 2009. Tento je přílohou
hlavního zápisu a mají jej všichni zastupitelé písemně k dispozici. Celkové tržby za uvedený rok
byly ve výši 2,178.357,- Kč a celkové náklady činily 1,675.171,- Kč. Rozdíl – zisk ve výši
503.186,- Kč je disponován na speciálním účtu a bude využit v rámci oprav BF – výměny oken
v obecních bytech v r. 2010, kde celkové náklady mají činit více jak 4,2 mil. Kč. Stav účtu BF činil
k 31.12.2009 2,772.140,- Kč. Rozdíl formou půjčky na zajištění opravy BF – výměny oken a
rekonstrukce elektroinstalace ve zbývajících obecních bytech v čp. 194 – 197 bude dotovat Obec
Holoubkov formou půjčky do tohoto fondu z ostatních svých volných prostředků z přebytku
hospodaření z minulých let.
Dále bylo projednáno provedení oprav BF obce v r. 2010, kde rozhodující akce je výměna oken ve
106 obecních bytech, jak již bylo projednáno na minulém zasedání. Další větší akcí bude řešení
náhradního vytápění ve zbývajících 7 obecních bytech v čp. 194 – 197, zejména s tím související
rekonstrukce elektroinstalace.
Ing. Fišer:
Úvodní slovo doplnil Ing. Fišer zejména v oblasti chystaných oprav BF a dále informoval také o
uzavření obecní knihovny i obecního úřadu ve dnech 23. – 25.2.2010 z důvodu výměny oken a
malování těchto obou obecních prostorů.
Další připomínky nebyly. Vzhledem k tomu, že záležitosti kolem oprav v BF již byly na
zastupitelstvu projednávány v minulém období, byla zpráva vzata na vědomí.
5. Různé
a) informace na vědomí zastupitelstva obce
V této části p. Vild připomněl některé informace, které byly projednány na pracovní poradě ZO dne
8.2.2010 dle zápisu z této pracovní porady.
Předložené informace byly vzaty na vědomí.
b) žádost společnosti Holoubkovský rybník, s.r.o. o podpůrné stanovisko obce v žádosti o
dotaci na opravu Holoubkovského rybníka
Bylo projednáno též na pracovní poradě ZO včetně textu a obsahu tohoto stanoviska. Tuto akci ZO
svým stanoviskem jednoznačně podpořilo a v tomto smyslu je i zpracován text tohoto stanoviska
pro další využití ve věci.
PRO/PROTI/ZDRŽ
8 / 0 / 0
c) projednání podnětů na změnu SÚP obce, zahájení prací na změnu č. 4 SÚP obce
Na základě podnětu ze strany DCK Holoubkov i dalších potřeb bylo toto projednáno i na pracovní
poradě ZO. Došlo ke shodě zahájit práce na přípravě a zpracování změny č. 4 SÚP obce
Holoubkov.
Diskuse:
Ing. Fišer
Připomenul, že v současnosti probíhá schvalovací proces změny č. 3 SÚP obce, vyvolaný
optimalizací tratí ČD. Upozornil na dlouhodobost tohoto procesu, neboť toto bylo zahájeno
28.5.2007. Územní plán obce byla schválen ZO 30.6.1997, je tedy 14 let starý a zatím prošel 2
změnami. Doporučil i vyzvat veřejnost k připomínkám k územnímu plánu obce, aby tyto případně
mohly být zapracovány do změny č. 4 SÚP. Dále připomenul, že platnost stávajícího územního
plánu končí 31.12.2015. Změna č. 4 musí být též dána do souladu s novým stavebním zákonem.
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PRO/PROTI/ZDRŽ
8 / 0 / 0
d) návrh na přijetí daru obcí Holoubkov – pozemku p.p.326/12 v k.ú. Holoubkov
Tento předmětný pozemek vznikl oddělením od stávající silnice II/605 v majetku Plzeňského kraje
při akci výstavba chodníků od hotelu směr Mýto vlevo této silnice. Výměna této nově vzniklé
pozemkové parcely činí 512 m2. Obec v souladu s podmínkami stavebního povolení na tuto akci po
její kolaudaci zažádala o převod tohoto pozemku na obec bezúplatným převodem, což se nyní
realizuje.
Připomínky k návrhu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování o schválení tohoto daru obci od
Plzeňského kraje.
PRO/PROTI/ZDRŽ
8 / 0 / 0
e) žádost společenství vlastníků domu čp. 41 – 42 Holoubkov o převod části obecního
pozemku kolem této nemovitosti v souladu s chystanými opravami domu
Žádost SVJ byla projednána též na pracovní poradě ZO. Původní žádost SVJ se ukázala jako z části
bezpředmětná, neboť pozemek v šířce 1 m kolem celého obvodu budovy domu je k této
přislučkován a je tedy majetkem SVJ. Dále SVJ požádalo o převod či pronájem prostoru před
domem na sušení prádla, který je součástí obecního pozemku č. 211/25. Zastupitelstvo rozhodlo na
své pracovní poradě část pozemku na SVJ komplikovaně nepřevádět (musel by být oddělovací plán
atd.), ale tento SVJ bezplatně pronajmout k dalšímu využití pro sušení prádla jako dosud s tím, že
SVJ bude o tento prostor pečovat ve vlastní režii. V souladu se zákonem č. 120/2000 Sb. však musí
být nejprve vyhlášen záměr pronájmu a teprve po té je možné pronájem realizovat. Proto je dnes
třeba vyhlásit záměr pronájmu a hlasováním tento záměr schválit.
Připomínky k tomuto nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování o pronájmu části obecního
pozemku 211/25 dle požadavku SVJ čp. 41 42 Holoubkov
PRO/PROTI/ZDRŽ
8 / 0 / 0
f) žádost p. Jozefa Szüllö původně bytem Holoubkov 86 (DPS) o prominutí nedoplatku –
penále z dlužného nájemného ve výši 11.808,- Kč
Bylo projednáno i na pracovní poradě ZO. Došlo ke shodě tuto žádost zejména z precedentních
důvodů neschválit.
Po té byl předložen návrh o prominutí výše uvedeného penále dle žádosti p. Szüllö.
PRO/PROTI/ZDRŽ
0 / 8
/ 0

návrh nebyl schválen.

g) žádost PO ZŠ a MŠ včetně zaslání podkladů na uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku
na dofinancování nadnormativních výdajů za chybějící žáky (tzv. výjimka) na období leden –
červenec 2010
PO ZŠ a MŠ předložila příslušný podklad v písemné podobě. Na vyhláškou stanovený počet 60
žáků má ZŠ skutečně 52 žáků. Na chybějících 8 žáků je třeba v případě zachování 4 třídní školy
doplatit PO příslušné prostředky dle předloženého výpočtu. Celková výše doplatku na uvedené
období činí částku 152.951,- Kč. Výše doplatku včetně příslušné smlouvy je třeba projednat a
schválit na zasedání ZO.
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Ing. Fišer:
Rozebral některé ukazatele v hospodaření PO v r. 2009 v porovnání s rokem 2008. Mimo jiné
konstatoval, že došlo k výraznému nárůstu nákladů na energie řádově o 300 tis. Kč. Tyto náklady je
třeba dále průběžně sledovat a zejména ovlivňovat. Dále se zabýval použitím prostředků na platy
z tzv. výjimky i s přidělenými prostředky z KÚPK. Z prostředků KÚPK bylo na platy použito
celkem 180 tis. Kč. Z plateb na výjimku ve výši 310.723,- Kč bylo na platy použito 229.354,- Kč.
Je třeba doložit, na co byly použity zbývající prostředky – rozdíl cca 80 tis. Kč.
Ing, Tůma:
Zabýval se otázkami čerpání RF PO, kde mimo jiné uvedl, že peníze z tohoto rezervního fondu
nebyly použity.
Ing. Fišer:
Reagoval na vystoupení Ing. Tůmy s tím, že prostředky z rezervního fondu použity byly a to na
hrazení nákladů provozu PO. Na letošní rok byly prostředky na provoz pro PO navýšeny o 200 tis.
Kč z 900 tis. Kč v r. 2009 na 1,100 tis. Kč v r. 2010.
Mgr. Kořánová:
Zabývala se otázkami přidělování prostředků z KÚPK pro PO. Konstatovala m.j., že v průběhu roku
dochází i k několika změnám v rozpočtu. Při čerpání v první řadě vždy čerpali státní prostředky a
teprve po té prostředky z obecního rozpočtu s tím, že když tyto zbudou budou převedeny do
rezervního fondu PO. Při nedočerpání státních peněz by se tyto prostředky musely vracet.
Ing. Tůma:
Reagoval na vystoupení Mgr. Kořánové s tím, že je třeba o skutečnostech ohledně přidělování
prostředků z KÚPK předem informovat ZO, aby toto mohlo případně přijmout příslušná rozpočtová
opatření.
Mgr. Kořánová:
Uzávěrka hospodaření za r. 2009 byla ještě k 15.2.2010 ve fázi rozpracovanosti. Konečná čísla v té
době ještě neznala. Nechtěla proto informovat ZO nepřesnými čísly z výsledovky.
p. Vild:
Konstatoval, že peníze na tzv. výjimku jsou účelově vázané prostředky na platy tudíž pouze na
platy je možné je používat. Provozní prostředky jsou hrazeny z jiné kapitoly a dotovány ze strany
zřizovatele tedy obce Holoubkov.
Další připomínky nebyly, proto bylo hlasováno o schválení návrhu o schválení tzv. výjimky na
uvedené období v příslušné předložené finanční částce tj. 152.951,- Kč.
PRO/PROTI/ZDRŽ
8 / 0 / 0
h) žádosti o příspěvek na činnost formou daru na r. 2010 od cizích organizací mimo obec
Holoubkov
Bylo projednáno na pracovní poradě, kde byl dohodnut návrh poskytnout příspěvek na činnost
následujícím organizacím formou finančního daru a to:
- Zdravotnická záchranná služba Rokycany
5.000,- Kč
- CZP Rokycany
500,- Kč
- SONS Rokycany
500,- Kč
- Aragonit Cheb
0,- Kč
Připomínky k návrhu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování o schválení návrhu
PRO/PROTI/ZDRŽ
8 / 0 / 0
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ch) návrh na zajišťování společných sociálních služeb pro okolní obce prostředky Obce
Holoubkov-zřízenou pečovatelskou službou
Návrh přednesl Ing. Fišer. Konstatoval, že obec Holoubkov má od července 2008 zaregistrovanou
terénní pečovatelskou službu. Toto bylo jednou z podmínek k žádosti o dostavbu DPS.
V současnosti obce Mýto a Volduchy projevily zájem se na této službě podílet. Byla by zřízena
funkce koordinátorky těchto sociálních služeb a jednotlivé obce by měly své pečovatelky. Na
pracovní poradě bylo dohodnuto, že obec Holoubkov v této věci vyjde okolním obcím vstříc tak,
aby tento záměr mohl být uveden v život. Obec Holoubkov bude nucena pečovatelskou službu
provozovat po dobu udržitelnosti projektu dostavby DPS, což je 5 let. Dále informoval o svých
poznatcích ze společné schůzky se starostkou Volduch a místostarostou Mýta v této věci.
Zastupitelstvu je předložen návrh smlouvy, která řeší tyto sociální služby ve smyslu připraveného
návrhu. Koordinátorkou služby bude p. Režná Alena, která bude zaměstnancem obce Holoubkov
s platovým zařazením dle příslušných směrnic tj. 9 tř., 8 stupeň. Rozhodující část těchto služeb
bude nadále hrazena z příslušné dotace.
p. Vildová:
Hovořila o svých zkušenostech z přednášky p. Režné na OÚ.
Mgr. Kořánová:
Navázala na vystoupení p. Vildové s tím, že přednášku hodnotí kladně. Bylo osloveno i též několik
lidí, o kterých se vědělo, že potřebují poradit, ale ti na přednášku nepřišli.
p. Vild:
Konstatoval, že do budoucna bude třeba, aby se obce sdružovaly pro zajišťování některých
společných úkolů, které jsou na ně přenášeny nebo je třeba tyto zajistit pro bezproblémový chod
obcí a jednotlivé obce na ně tzv. nedosáhnou. Je to jedna z cest v dané chvíli v podstatě jediná
možná.
Další připomínky k návrhům nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování o jejich schválení.
PRO/PROTI/ZDRŽ
8 / 0 / 0
i ) návrhy na podání žádostí o dotace v nejbližším příštím období
Bylo projednáno na pracovní poradě, kde došlo ke shodě požádat příslušné orgány ve sledovaném
období o následující dotace:
- Program obnovy venkova PK – akce oprava budovy školní družiny a zbrojnice SDH,
Holoubkov čp. 17,
- Program MMR Praha hřiště u škol - akce dětské hřiště v mateřské škole ve vazbě na
únikový východ a oplocení pozemku,
- Program Plzeňského kraje k výstavbě sportovišť – akce víceúčelové hřiště v sokolovně /zde
byla podána žádost i do ROP JZ/.
Ing. Fišer:
Připomenul, že žádost o dotaci na hřiště v mateřské škole již byla schválena v prosinci 2009
Připomínky k návrhu nebyly, proto bylo hlasováno o schválení návrhu:
PRO/PROTI/ZDRŽ
8 / 0 / 0
j) žádost PO ZŠ a MŠ Holoubkov o schválení návrhu, aby organizace mohla nadále účtovat
ve zjednodušeném rozsahu účetnictví PO
Návrh předložila Mgr. Kořánová s rámcovým zdůvodněním a s tím, že vznikl na popud účetní PO
Ing. Mitterbachové.
Ing. Fišer:
Konstatoval, že s tímto návrhem nemá problém a doporučil jej schválit.
Ing. Tůma:
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Stanovisko finančního výboru k tomuto návrhu je kladné, neboť v účetnictví PO se tímto tzv. příliš
mnoho neděje.
Připomínky k návrhu nebyly
PRO/PROTI/ZDRŽ
8 / 0 / 0
k) návrh na schválení prodeje pozemkové parcely č. 280/9 k.ú. Holoubkov (přístupová cesta
k nemovitosti p. Petra Švihly)
Záměr prodeje byl schválen na zasedání ZO v11.1.2010 a po té zveřejněn. Na toto reagoval pouze
p. Švihla, proto je předložen návrh tuto přístupovou cestu o výměře 166 m2 prodat p. Petru Švihlovi
na základě jeho žádosti za cenu 100,- Kč/m2.
Připomínky k návrhu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování o schválení prodeje
PRO/PROTI/ZDRŽ
8
/ 0 / 0
6. Diskuse
p. Smejkalová:
Upozornila na problematiku skládky větví „U Titlů“, kdy při štěpkování a následném odvážení se
ucpává příkop a voda teče horem na silnici až ke kotelně.
p. Vild:
Reagoval na vystoupení p. Smejkalové a konstatoval, že tento stav je zde nevyhovující a bude
v nejbližší době řešen úpravou tohoto prostoru a jeho odvodněním tak, aby tento mohl být
bezproblémově využíván a byl lépe přístupný. Následně bude také třeba řešit odvod dešťové vody
v prostoru u nemovitosti pí. Davidové. Bude řešeno sběrným roštem a následným zaústěním do
dešťové kanalizace nad kotelnou.
p. Smejkalová:
Uvedla, že v jejich domu čp. 41-42 je již 3 roky prázdný byt. Kdo by měl z občanů o tento byt
zájem, může se zúčastnit dražby dne 22. března 2010.
p. Kurdík:
Informoval o potížích popelářů při vyvážení komunálních odpadků u DPS, kde jsou přerostlé
stromy kaštanu a na křižovatce nad kotelnou, kde vyčnívají přerostlé větve stromů z lesa. V obou
případech zde může dojít k poničení nového sběrného vozu Rumpoldu.
p. Bezstarosti:
Připomněl pokácení stromu pod čp. 93 nad Maříkovými. Dále upozornil na potřebu vybudování
nové výpusti na pozemcích, které byly předány majiteli Holoubkovského rybníka s.r.o., aby tento
zajistil sedimentační prohlubní bahno proti úniku do koryta potoka.
6) Usnesení a závěr
Usnesení z dnešního zasedání přednesl Ing. Fišer. Připomínky nebyly a tak bylo přistoupeno
k hlasování o přijetí usnesení.
PRO/PROTI/ZDRŽ
8 / 0 / 0
Závěr zasedání provedl p. Vild. Poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil ve 20:30
hodin.
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 22.2.2010
I.

Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZO ze dne 11.1.2010.
2. Informace z pracovní porady ZO dne 8.2.2010 .
3. Výsledky provozování BF Obce firmou INZULA za rok 2009 dle předloženého základního
přehledu.
4. Rámcový harmonogram průběhu akce „Výměna oken v obecních bytech“ prováděné firmou PDS
Plzeň.
5. Průběžnou informaci o zahájení akce „Dostavba DPS“ firmou Stavitelství Šmíd Plzeň.

II.

Schvaluje:
1. Závěrečnou zprávu o výsledcích inventur majetku Obce k 31.12.2009.
2. Vyřazení majetku Obce dle příslušných protokolů v jednotlivých inventurních střediscích
v celkové hodnotě 105.610,- Kč a u PO ZŠ a MŠ Holoubkov v celkové hodnotě 18.030,- Kč.
3. Plán oprav BF Obce na rok 2010 včetně nákladů na změnu vytápění 7 bytů Obce v čp. 194 –
197.
4. Podpůrné stanovisko Obce Holoubkov k žádosti o dotaci na opravu Holoubkovského rybníka dle
předloženého návrhu.
5. Na základě podnětu firmy DCK Holoubkov Bohemia, a.s. i dalších potřeb a podnětů zahájit
práce na přípravě změny č. 4 SÚP obce Holoubkov v souladu s příslušnými předpisy k této
oblasti v platném znění.
6. Přijetí daru – pozemku p.p. 326/12 k.ú. Holoubkov o výměře 521 m2 nově vzniklého při
výstavbě chodníku u silnice II/605 od Plzeňského krajě v souladu s podmínkami stavby.
7. Záměr pronájmu části obecního pozemku p.p. 211/25 k.ú. Holoubkov v bezprostřední blízkosti
st.p. 492 a 493 k.ú. Holoubkov v majetku SVJ čp. 41 a 42 dle předloženého návrhu – žádosti
tohoto SVJ. Návrh byl vyvolán chystanými opravami tohoto domu.
8. Poskytnutí daru Obce Holoubkov na základě žádostí některým organizacím následovně:
- Zdravotnická záchranná služba Rokycany – 5.000,- Kč
- CZP Rokycany
- 500,- Kč
- SONS Rokycany
- 500,- Kč
9. Smlouvu o zajištění sociálních služeb pro obec Volduchy a město Mýto.
10. Předložit žádosti o dotace pro Obec Holoubkov z příslušných dotačních programů v r. 2010
následovně:
- PSOV PK – akce oprava budovy ŠD
- Program PK - akce : „Výstavba víceúčelového hřiště v místní
sokolovně“
11. Smlouvu o poskytnutí příspěvku na dofinancování nadnormativních výdajů Základní školy
Holoubkov tzv. výjimku na období 1 – 7/2010 v celkové částce 152.951,- Kč dle předloženého
výpočtu.
12. Žádost PO ZŠ a MŠ Holoubkov o souhlas s vedením účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
13. Prodej pozemku p.č. 282/10 ostatní plocha - ost. komunikace o výměře 166 m2 v k.ú. Holoubkov
za cenu 100,- Kč/m2 + náklady na převod pozemku p. Petru Švihlovi, Holoubkov 261.
III. Neschvaluje:
1. Žádost p. Jozefa Szüllö původně bytem Holoubkov 86 o prominutí nedoplatku – penále
z dlužného nájemného ze dne 18.12.2009.
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IV. Ukládá:
Starostovi a místostarostovi:
1. Zajistit realizaci přijatých usnesení v části II. schvaluje. Za tím účelem přijmout další opatření a
příslušné kroky v jednotlivých věcech.

…………………………………
Vild Miroslav - starosta
Ověřovatelé zápisu:
p. Kurdík Stanislav : ……………………………………
p. Vildová Anna : ………………………………………

Zapsala: Grimmová
Vyvěšeno:
Sejmuto:
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