ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE HOLOUBKOV
KONANÉHO DNE 25.6.2018
Přítomni: Ing. Fišer, p. Vild, p. Kurdík, p. Vildová, Ing. Tůma, MUDr. Gutová, Mgr. Křejdlová,
p. Černý, p. Vondrášek (příchod v 18:11 hod.)
Omluveni: Mgr. Kořánová (pracovní záležitosti), Ing. Suchý
1) Zahájení, schválení programu jednání
Zasedání zahájil starosta Ing. Fišer v 18:03 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 přítomno 8 z 11 členů zastupitelstva,
z pracovních důvodů se omluvili Ing. Suchý a Mgr. Kořánová, p. Vondrášek přijde později, 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. Investiční akce a dotace
6. Různé
7. Interpelace členů zastupitelstva
8. Usnesení a závěr
Připomínky k programu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 21/06/2018 – 1.1: ZO schvaluje program jednání.
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2) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise byli navrženi: p. Vildová, Mgr. Křejdlová a p. Černý.
Usnesení č. 21/06/2018 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Vildová,
Mgr. Křejdlová a p. Černý.
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Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Tůma a p. Kurdík.
Usnesení č. 21/06/2018 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu Ing. Tůmu a p. Kurdíka.
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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. Navrhl revokovat usnesení
na poskytnutí peněžitého daru Centru pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s., neboť
organizace ani během 3 měsíců nevrátila podepsanou darovací smlouvu.
V 18:11 hod. se dostavil p. Vondrášek.
Usnesení č. 21/06/2018 – 3.1: ZO revokuje své usnesení č. 19/03/2018 – 9.13 ze dne 12.3.2018.
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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. 21/06/2018 – 3.2: ZO bere na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení ZO.
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4) Náměty a podněty občanů
Z řad občanů nebylo žádných dotazů ani připomínek.
5) Investiční akce a dotace
Ing. Fišer informoval o prováděných a plánovaných investičních akcích v obci a o přijatých
dotacích:
 dotace z PK na nákup věcného vybavení pro JSDHO – tuto dotaci jsme letos neobdrželi, přesto
bude nutné zajistit alespoň přeladění 2 radiostanic a koupi jedné nové do stávajících aut, protože
od poloviny roku budou celostátně využívány jiné frekvence.
 rekonstrukce hlavní silnice od hotelu směrem na Mýto – do výběrového řízení na tuto akci se
přihlásily 4 firmy, přičemž však následně první i druhá firma z VŘ odstoupila. Se SÚS PK jsme
se proto rozhodli výběrové řízení zrušit a vypsat ho znovu s tím, že část prací bude realizována
letos na podzim, zbytek až příští rok. Otevírání obálek s nabídkami v opakovaném výběrovém
řízení se bude konat 19.7.2018. Zatím nadále pokračuje snášení vzdušeného vedení elektřiny,
telefonů a veřejného osvětlení do země.
 zateplení budovy zdravotního střediska – na tuto akci obdržela obec dotaci z Operačního
programu Životní prostředí. Bylo vypsáno výběrové řízení, do kterého se však nepřihlásila žádná
firma. VŘ tak bude muset být opakováno, další otevírání obálek s nabídkami se uskuteční
19.7.2018. Zatím proběhla výměna zbylých oken, osazení nové pojistkové skříně ČEZu a
připravuje se přemístění plynového pilíře k fasádě.
 zakoupení pracovního stroje pro technickou četu obce – vzhledem k tomu, že stávající automobil
Favorit dosloužil, je nutné pro obecní technické pracovníky zakoupit nové vozidlo. Osobní
automobil bychom chtěli nahradit pracovním strojem, se kterým bude možné realizovat některé
práce jako zimní údržba, převážení kontejnerů, vysypávání košů a nádob na bioodpad apod. Byly
vyžádány nabídky na nové i repasované vozidlo Multicar, na jejichž základě bylo rozhodnuto
o nákupu repasovaného stroje (nový stroj je minimálně o 1 mil. Kč dražší). V tomto týdnu bude
realizován výjezd do obce Solnice, kde bude technika prohlédnuta a dohodnuta objednávka.
Termín dodání je 4 měsíce, do té doby bude nutné připravit místo pro parkování stroje a
uskladnění příslušenství.
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 víceúčelové hřiště pod Sokolovnou – hřiště je zcela dokončeno, po předání dokumentace bude
požádáno o kolaudaci. Již je hotové i zázemí v přilehlé Sokolovně, na konci července by mělo
proběhnout slavnostní otevření, poté již bude hřiště sloužit veřejnosti. V okolí hřiště však budou
probíhat další stavební práce na zatrubnění potůčku, nová kanalizační přípojka z budovy
Sokolovny a terénní úpravy pro možnost vstupu do rybníka.
 ZŠ a MŠ – v současné době se dokončují opravy hracích prvků na obou hřištích, v MŠ
o prázdninách proběhne oprava sociálních zařízení a vybudování nového WC pro učitele, dále
budou instalována nová pojízdná vrata na dálkové ovládání, na což škola obdržela dotaci od PK.
 oprava budovy domu služeb – práce se postupně dokončují, byla vyměněna okna a dveře,
opravena a natřena fasáda, ještě se opraví schody a dlažba zepředu.
 automatické zavlažování fotbalového hřiště – akce je téměř dokončena, zavlažování již funguje,
ještě dojde k výměně čerpadla ve vrtu.
 oprava 2 volných bytů v bytovce č.p. 96 – tyto byty byly obci vráceny ve špatném stavu, kdy
není možné je bez nutných oprav přidělit dalším nájemníkům. Po dokončení opravy těchto dvou
bytů tak bude již opraveno 5 z celkových 8 bytů v této bytovce.
 zokruhování vodovodu na Těškovské – z důvodu výstavby nových rodinných domů v této
lokalitě je nutné provést zokruhování vodovodu, aby se zde zlepšila kvalita pitné vody a mohly
být realizovány nové přípojky. Projekt je již zpracován, práce budou koordinovány s výstavbou
RD.
 zákaz vjezdu tranzitní kamionové dopravy na silnici II/605 – v průběhu léta bude SÚS osazovat
příslušné dopravní značení na této silnici od Cerhovic až do Rokycan, v naší obci se budou
osazovat 3 značky na křižovatce u hotelu. Polovinu nákladů uhradí kraj, o druhou část se podělí
zúčastněné obce. Pak už bude záležet na dopravní policii, jak bude dodržování dopravního
značení kontrolovat.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, zastupitelstvo vzalo uvedené informace na vědomí.
6) Různé
Ing. Fišer informoval, že obec oslovila firma United Networks se žádostí o pronájem komínu
u nové kotelny na umístění zařízení na distribuci internetu. Byl vyhlášen záměr pronájmu, přišly
2 nabídky – United Networks za měsíční nájem 3.500,- Kč bez DPH a HOLNET za měsíční nájem
3.510,- Kč bez DPH. Nájemní smlouva proto bude uzavřena s firmou HOLNET.
Zastupitelstvo vzalo uvedenou informaci na vědomí.
7) Interpelace členů zastupitelstva
p. Vondrášek – upozornil na propadlou vozovku v zatáčce z hlavní silnice na Hůrky.
8) Unesení a závěr
Ing. Fišer požádal návrhovou komisi o stanovisko, zda bylo hlasováno o všech návrzích na
usnesení. Paní Vildová potvrdila, že o všech bodech bylo hlasováno, všechna hlasování proběhla
řádně.
Na závěr Ing. Fišer poděkoval všem za účast, popřál pěkné prožití letních dovolených a zasedání
ukončil v 19:03 hod.

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

………………………………………
Ing. Lukáš Fišer
starosta
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Ověřovatelé zápisu:
Ing. Zbyněk Tůma: …………………………………
Stanislav Kurdík: …………………………………
Zápis byl zpracován dne 2.7.2018.
Zapsala: Michaela Zajíčková
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