ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HOLOUBKOV
KONANÉHO DNE 30.3.2009
Přítomni: p. Vild, p. Ing. Fišer, pí. Mgr. Kořánová, pí. Mgr. Křejdlová, pí. Vildová, p.Hrůza,
Ing. Tůma p. Bezstarosti, p. Kurdík, Ing. Tichý, p. Černý-dostavil se v 18:40 hod.

Zasedání, které bylo svoláno v souladu s plánem práce, zahájil starosta p. Vild v 18, 05 hod.,
který také řídil další průběh jednání. Konstatoval, že z 11 členů zastupitelstva je zatím přítomno 10
členů. Dále přivítal přítomné občany a seznámil je s návrhem programu zasedání zastupitelstva
obce, který byl zveřejněn na pozvánkách a na úřední desce:
Program:
1)
2)
3)

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
Kontrola usnesení.
Stav vodohospodářského majetku obce, provozování REVOS včetně stanovení cen
vodné + stočné na rok 2009.
Různé:
- výběrové řízení na dodavatele oken do budovy ZŠ,
- smlouva o poskytnutí příspěvku na dofinancování nadnormativních výdajů ZŠ,
- prodej obecního bytu č. 7 v čp. 197 dle vyhlášeného záměru,
- výběr dodavatele na rekonstrukci veřejného osvětlení a rozhlasu v části obce na
Těškovské a Chejlavy,
- záležitosti kolem připravovaných oprav a odbahnění Holoubkovského rybníka.

4)

5)
6)

Diskuse
Usnesení a závěr

PRO /
10

PROTI / ZDRŽ
/

0

/

0

1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise byli navrženi:

p. Hrůza p. Ing. Fišer, a pí. Mgr. Křejdlová

PRO / PROTI / ZDRŽ
7 /
0
/
3

Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Bezstarosti a pí. Vildová
PRO /
8 /

PROTI / ZDRŽ
0
/
2

1

2) Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení provedl p. Kurdík – předseda kontrolního výboru. Uvedl, že výbor provedl na
svém zasedání dne 30.3.2009 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce č. 1 ze dne 9.2.2009.
Konstatoval, že zastupitelstvo obce vzalo 5 bodů na vědomí a 18 bodů schválilo. Jeden bod
usnesení, týkající se žádosti p. Milana Švába o prominutí penále z dlužného nájemného za obecní
byt, schválen nebyl. Dále uvedl, že starostovi a místostarostům bylo uloženo zabezpečení realizace
tohoto usnesení v části II – schvaluje. Body 16 a 18 jsou ve fázi rozpracovanosti, ostatní body
tohoto usnesení jsou splněny.
Předložená kontrola usnesení byla vzata zastupitelstvem na vědomí.
3. Stav vodohospodářského majetku obce, provozování REVOS včetně stanovení cen vodné +
stočné na rok 2009
Úvodní slovo k tomuto bodu provedl p. Vild, kdy přivítal jednatele firmy REVOS Ing. Kepku Dále
konstatoval, že tento bod dnešního zasedání byl již rámcově projednáván na zasedání v prosinci
minulého roku. Konstatoval, že otázka stavu vodohospodářského majetku obce i výsledovka
hospodaření za rok 2008 byla projednána v přípravné fázi dnešního zasedání též na pracovní poradě
ZO dne 9.3.2009 za přítomnosti jednatele fa REVOS Ing. Kepky. Co se týká stavu
vodohospodářského majetku nebyly výraznější problémy na úpravně vody ani na ČOV. Problémy
však byly na rozvodné síti vodovodu po obci, kde byla v r. 2008 řada poruch, které se velmi obtížně
identifikovaly a určovaly. Stálým problémem vodovodu v obci je též jeho vysoká energetická
náročnost, což při dnešních cenách el. energie je značný problém. Obdobně i z přečerpáváním
značného množství odpadních vod na katastru obce tlakovou kanalizací, aby se všechny odpadní
vody dostaly na ČOV. Volné výusti již v obci nejsou. Dále uvedl některé konkrétní případy poruch
na vodohospodářském majetku v r. 2008 včetně způsobu jejich řešení. Zejména z těchto důvodů
došlo proto v r. 2008 k výraznému překročení původní kalkulace cen vodného a stočného v obci,
což dokladuje i nová tabulka nákladů v této oblasti, která byla nově dnes zastupitelům předložena
REVOSEM po konkrétním vyžádání. Obec proto musela tyto náklady uhradit podobně jako
v minulých letech. Ročně se tyto vícenáklady pohybují okolo cca 200 tis. Kč, které obec hradí ze
svého rozpočtu. Mimo jiné proto muselo dojít k návrhu výraznějšího zdražení zejména vodného v
obci na rok 2009, kde byly tyto rozdíly proti původní kalkulaci nejvyšší a s ohledem na známá fakta
není předpoklad jejich snížení. Proto obec připravuje na rok 2009 provedení tzv. rozpásmování
vodovodních řadů nad Bartošovou vilou, aby nedocházelo ke zbytečnému zvyšování tlaků ve
vodovodních řadech tam, kde to není potřeba. Na tuto akci vyčlenila proto obec částku 500 tis. Kč
ve svém rozpočtu na rok 2009, kdy také bude tato akce realizována. Původně toto mělo být
realizováno v rámci investiční akce v r. 2003, kde však toto z nepochopitelných důvodů
realizováno nebylo.
Po té byla otevřena diskuse k tomuto tématu:
Ing. Fišer:
Zabýval se problematikou tzv. ekonomické části vodného a stočného jak za rok 2008 dle docílených
skutečností, tak i výhledem v této oblasti na rok 2009. Rozebral jednotlivé kapitoly v rámci
předložené ekonomické bilance, kde m.j. konstatoval, že za rok 2008 musela tuto oblast obec
dotovat částkou 160.377,- Kč. Je to sice částka vysoká není však šokující např. v porovnání
s komunálními odpady, kde obec tuto oblast dotuje vyšší částkou. K návrhu REVOSU v předložené
kalkulaci na r. 2009 doporučil návrh na stočné ve výši 19,49 Kč neakceptovat z důvodu, že zde není
na základě skutečností z r.2008 i dalších známých faktů např. navýšení plateb za redukované stočné
předpoklad nárůstu, jak je v kalkulaci uvedeno. Doporučil, aby částka stočného na r. 2009 byla
schválena o 1,- Kč méně tj. na 18,49 Kč/m3. V oblasti vodného nezbývá, než ponechat
navrhovanou nárůstovou částku o 3,80 Kč, tj. na 36,80 Kč/m3. Nebude zřejmě zbytí do tohoto
majetku obce dále investovat zejména v oblasti rozvodů vodovodu po obci. Proto doporučil i otázku
rozpásmování vodovodních řadů na rok 2009 zahrnout i do usnesení z dnešního zasedání.
Ing. Tůma:
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Podpořil návrh Ing. Fišera s tím, že s obsahem jeho diskusního příspěvku včetně uvedených
argumentů souhlasí.
Další diskusní příspěvky k tématu nebyly a proto bylo přistoupeno k hlasování o schválení
jednotlivých položek V + S.
-

Vodné v ceně 36,78 Kč/m3 včetně DPH

PRO/PROTI/ZDRŽ
11 / 0 / 0
-

Proti návrh na stočné v ceně 18,49 Kč/m3 včetně DPH

PRO/PROTI/ZDRŽ
11 / 0 / 0
-

Redukované stočné ( septiky ) v ceně 6, - Kč/m3 včetně DPH

PRO/PROTI/ZDRŽ
11 / 0 / 0
Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno s tím, že další k věci jsou v obsahu usnesení
z dnešního zasedání zastupitelstva.

4. Různé
a) informace na vědomí zastupitelstva obce
V této části byly připomenuty informace projednané na pracovní poradě ZO dne 9.3.2009.
Vzato na vědomí.
b) návrh na nákup víceúčelového zařízení – mechanizace na údržbu veřejného prostranství
v obci pro technickou četu
Návrh byl opakovaně projednán i na pracovní poradě. Jedná se o nákup výkonné sekačky, aby
zvládla členitý terén na veřejných prostranství v obci a mechanizace na protahování chodníků
v zimním období po negativních zkušenostech z letošní zimy. Dohodnutá uvolněná částka na tuto
akci z příslušné kapitoly rozpočtu na rok 2009 je do 300 tis. Kč.
PRO/PROTI/ZDRŽ
11 / 0 / 0
c) informace o změně ve smlouvě ohledně pojištění majetku obce aktualizované s pojišťovnou
Generali
Došlo k úpravě smlouvy v novém pojistném období podle změn v oblasti majetku obce
k 12.2.2009. Původní pojistné obec platila ve výši 78.670,- Kč a nové pojistné činí 59.426,- Kč.
Zastupitelstvo vzalo uvedenou informaci bez výhrad na vědomí.
d) závěr výběrového řízení na dodavatele akce „Okna základní škola“ dle vyhlášení podmínek
soutěže a zadání
Soutěž byla vyhlášena jako zakázka malého rozsahu v měsíci únoru 2009. Bylo osloveno 12 firem
s výzvou k předložení nabídky. Nabídku předložilo 10 firem. Tyto byly seřazeny stanovenou
komisí pro otvírání obálek, posouzeny na pracovní poradě ZO i stavebním výborem ve spolupráci
s Ing. Fišerem a p. Vildem. Z uvedených jednání a posouzení vyplynulo, že jako nejvýhodnější
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nabídka na uvedenou akci se jeví nabídka firmy R I Okna Bzenec. Proto je předložen návrh, aby ve
smyslu předložené nabídky a návrhu SOD tuto akci uvedená firma realizovala v období od 1.7. do
10.8.2009. Dále, aby s touto firmou byla upřesněna a podepsána příslušná SOD na akci.
PRO/PROTI/ZDRŽ
11 / 0 / 0
e) smlouva o poskytnutí příspěvku na dofinancování nadnormativních výdajů pro ZŠ (tzv.
výjimka) na školní rok 2008-2009
Na příslušná pololetí školního roku byly ředitelkou PO ZŠ a MŠ předloženy příslušné kalkulace
výpočtů těchto výdajů. Na 1.pololetí školního roku do 31.12.2008 částku 90.738,- Kč což již bylo
schváleno v minulém období. Nyní na období od 1.1.2009 do 31.7.2009 byla předložena opravená
kalkulace ve výši 214.114,- Kč. Toto obnáší prostředky na 1,06 úvazku pedagogických a
nepedagogických pracovníků, které musí obec doplácet na čtyř třídní školu při chybějících 12ti
dětech. Tyto otázky byly také projednány na pracovních poradách ZO.
PRO/PROTI/ZDRŽ
11 / 0 / 0 /
f) výsledky zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2009 – 2010- nutnost otevření 3. třídy
MŠ
Na pracovní poradě ZO 9.3.2009 bylo na základě dotazu ředitelky PO rozhodnuto vyhovět všem
požadavkům na umístění dětí do naší mateřské školy do maximální kapacity tohoto zařízení tj. 55
dětí. Následně při zápisu bylo zapsáno 24 nových dětí.Tím se počet zapsaných dětí ze současných
40 navýšil na 52 a tím i nutnost otevřít 3. třídu v MŠ ve stávajícím zařízení, což je s minimálními
úpravami a relativně nízkými náklady reálné. Předběžně na pracovní poradě před zápisem již byl
vyjádřen souhlas s vytvořením podmínek a případným otevřením 3. třídy v MŠ.
PRO/PROTI/ZDRŽ
11 / 0 / 0 /
g) návrh správce BF INZULA na výměnu 2 oken v bytě pí. Humlové v čp. 291
Návrh byl na základě posudku předloženým INZULOU projednán na pracovní poradě. Dle
vyjádření INZULY se jedná o neopravitelná okna – havarijní stav. Cena výměny předmětných 2
oken by měla činit dle návrhu 18.418,- Kč včetně DPH.
PRO/PROTI/ZDRŽ
11 / 0 / 0
h) rekonstrukce VO a VR vyvolaná akcí ČEZ na Těškovské a v obvodu Chejlavy
Pro ČEZ tuto akci v současné době provádí firma Elektro H + H Plzeň, která také nabídla obci
provedení příslušných prací s tím spojených a to opakovaně. První v ceně 185.876,- Kč a další
v ceně 159.335,- Kč. Proto si obec vyžádala konkurenční nabídku, která byla posouzena jako
výhodnější. Tuto nabídku předložila firma Elektro Zajíček Rokycany za cenu 135.175,- Kč.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Tyto otázky byly projednány na pracovní poradě ZO a
došlo ke shodě po posouzení věcí v souvislostech zadat tuto zakázku firmě Elektro Zajíček
Rokycany s tím, že v rámci této akce bude řešeno i doplnění VO v části Chejlavy směrem k Tůmům
formou vícepráce neboť toto projekt akce neřešil. K tomuto vznesl připomínku p. Kočárek, aby
v rámci této akce bylo vyměněno cca 5 starých lamp VO, se kterými projekt uvažuje i po
rekonstrukci. Toto zjistil studiem projektu, který mu předložil k posouzení starosta a s ohledem na
velkou energetickou náročnost starých světel by toto nebylo dobré.
Další připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování o zadání zakázky firmě Elektro
Zajíček Rokycany ve smyslu předložené nabídky s tím, že jako vícepráce zde bude řešeno i
doplnění VO ve zmiňované oblasti včetně výměny zbývajících starých lamp VO:
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PRO/PROTI/ZDRŽ
11 / 0 / 0
ch) prodej obecního bytu č. 7 v čp. 197
Zastupitelstvo obce dne 9.2.2009 vyhlásilo záměr prodeje uvedené nemovitosti – bytu. Jedná se o
uvolněníýbyt po zemřelé pí Křejdlové. Zdůvodnění otázky prodeje bylo provedeno již na pracovní
poradě v souvislosti s přípravou vyhlášení záměru prodeje. Na uvedený záměr reagoval pouze 1
zájemce, který též splňuje podmínky zadání včetně ceny. Tímto zájemcem je pí. Michaela
Zajíčková bytem Holoubkov čp. 96, která za uvedený byt nabízí částku 450 tis. Kč.
Po té bylo přistoupeno k hlasování o schválení prodeje uvedené nemovitosti pí. Michaele
Zajíčkové:
PRO/PROTI/ZDRŽ
11 / 0 / 0
i) smlouva o věcném břemeni mezi Obcí a ČEZ ve věci přípojky NN pro nemovitost pí.
Kopřivové na p.p. 289/10 v k.ú. Holoubkov na dotčené pozemky obce dle smlouvy
Návrh předložil p. Hrůza. Bylo projednáno v přípravné fázi na pracovních poradách. Bylo ošetřeno
též smlouvou o smlouvě budoucí. Na základě této smlouvy – po realizaci akce je předkládána ke
schválení smlouva o věcném břemeni.
PRO/PROTI/ZDRŽ
11 / 0 / 0
j) žádost Klubu seniorů Holoubkov o dotaci na jeho činnost v r. 2009
Projednáno na základě žádosti Klubu, kde žádá no dotaci 8 tis. Kč. Toto projednal výbor KŠZO a
doporučuje ve smyslu požadavku vyhovět.
PRO/PROTI/ZDRŽ
11 / 0 / 0
k) žádost Zdravotnické záchranné služby Rokycany o poskytnutí daru obce pro toto zařízení
Projednáno na základě žádosti ZZS na pracovní poradě ZO dne 9.3.2009. Bylo doporučeno přidělit
dar z prostředků obce ZZS ve výši 5. tis. Kč. V tomto smyslu též uzavřít i příslušnou darovací
smlouvu.
PRO/PROTI/ZDRŽ
11 / 0 / 0
l) žádost firmy Holoubkovký rybník s.r.o. o pronájem, možné využití, oddělení a převod
některých obecních pozemků v prostoru kolem Holoubkovského rybníka vyvolané
plánovanou rekonstrukcí rybničního zařízení a odbahnění rybníka
Bylo projednáno dle příslušné žádosti fa Holoubkovský rybník, která je přílohou hlavního zápisu a
tuto písemně obdrželi též všichni zastupitelé. Jedná se o žádost jmenované firmy ze dne 18.3.2009,
která došla na Obecní úřad Holoubkov 30.3.2009. S ohledem na nutnost příslušného projednání
v zastupitelstvu tato žádost byla předložena tzv. přímo do jednání, po předběžné dohodě na
pracovní poradě ZO za účasti jednatele společnost Holoubkovký rybník p. Pavla Diviše dne
26.3.2009.
Diskuse k bodu l)
p. Bezstarosti:
Upozornil, že záležitosti spojené s vypuštěním Holoubkového rybníka budou mít pravděpodobně
také přímý dopad na zásobování obce pitnou vodou zejména na stav vody ve studnách občanů
kolem rybníka, případně i v dalších částech obce.
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p. Vild:
Reagoval na vystoupení p. Bezstarosti, že po zkušenostech z historie z dob, kdy se rybník vypouštěl
za účelem výlovu tomu tak bylo a s vodou byl v tomto období problém. Je však třeba vidět, že se
jednalo v minulosti vždy o cca 14 dnů, nyní toto období bude toto období pravděpodobně v řádu
roků. Rybník byl naposledy vypuštěn v r. 1971. Rozvod obecního vodovodu po obci je ve všech
částech, ne všichni občané však mají přípojky. Další oblastí je však fakt, co tento zvýšený odběr a
oba vypuštěné rybníky v katastru obce udělají se zásobami vody v obecních vrtech. Riziko
nedostatku pitné vody pro obec je tu určitě značné.
Ing. Fišer:
Upozornil, že je třeba před vlastním schvalování konkrétních bodů k této záležitosti připravených
v návrhu na usnesení z dnešního zasedání stanovit i techniku hlasování. Konstatoval, že rybník je
v majetku p. Diviše a rekonstrukci jako takovou bude hradit on. Znamená to, že obec náklady s tím
spojené hradit nebude. Realizace odbahnění rybníka závisí na tom, zda p. Diviš obdrží příslušnou
dotaci. Hlasováním se rozhodne, zda má p. Diviš pokračovat v přípravě celé akce v souvislosti
s rybníkem ve vazbě na jím požadované pozemky. Bez tohoto souhlasu v podstatě rekonstrukce
rybníka dělat nejde.
p. Vild:
Přidružené pozemky obce k rybníku se budou v případě realizace akce muset využít, protože jiné
cesty v podstatě není. Rozhodující je, zda se p. Divišovi podaří získat dotaci. Ovšem i v případě, že
by dotaci nezískal bude muset realizovat nutnou opravu bezpečnostního přelivu rybníka, případně i
nového „čapu“ ( požeráku). Vidina odbahněného a opraveného rybníka je jistě krásná, je však třeba
vidět i souvislosti, co práce s tím spojené a celé období této opravy přinese pro život v obci. Bude to
jistě období velmi složité. Proto bude třeba nyní zvážit v souvislostech, jak se zastupitelstvo a tím i
obec k celé plánované akci postaví.
p. Bezstarosti:
V reakci na předcházející diskusi k věci připomenul i otázku výhledových cen vodného a stočného
v obci, které by se dle jeho názoru dostalo potom úplně někam jinam.
Další diskuse k věci již nebyla, proto bylo přistoupeno k hlasování o schválení bodů v navrhovaném
usnesení v části schvaluje body 12. až 15. Texty těchto bodů byly následně přečteny v souladu
s návrhem usnesení.
PRO/PROTI/ZDRŽ
11 / 0 / 0
Dále Ing. Fišer připomenul nutnost zapracovat ještě některé body do návrhu usnesení z dnešního
zasedání s odvoláním na některé záležitosti projednané na pracovní poradě ZO dne 9.3.2009 a další
věci, které z toho následně vyplynuly. Jedná se o tyto oblasti:
- výměna oken ve zbývajících 8 obecních bytech v čp. 194 – 197 v rámci akce výměny oken
v celém domě v majetku družstva vlastníků, kterého je obec také členem (tento bod
doporučil vzít na vědomí z logiky věci),
- stav kolem neobdržené dotace z POV PK na akci „Okna škola“ s tím, že je možné podat
žádost o dotaci z dalšího Programu vyhlášeného PK na opravu školních budov,
- opakovaně schválit podání žádosti o dotaci z ROP JZ na akci „Komunikace Chejlavy“
v rámci 5. výzvy v tomto programu včetně zpracování zadání a vyhlášení výběrového řízení
na tuto akci dle dříve provedené dohody v zastupitelstvu obce,
- opakované podání žádosti o dotaci ze stejného programu, avšak osy 2.5 na akci „Dostavba
bytů a výtahu v DPS“.
Tyto body byly po té návrhovou komisí do usnesení zapracovány s tím, že k jejich schválení bude
přistoupeno při schvalování usnesení jako celku.
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5) Diskuse:
Ing. Váňa:
Upozornil na špatný stav komunikace u garáží u „Kabelu“ a vznesl dotaz, zda by bylo zde možné
vybudovat ještě 1 lampu veřejného osvětlení, protože 1/3 garáží v tomto místě je ve tmě.
p. Vild:
Reagoval na vystoupení Ing. Váni s tím, že základní problém této komunikace je nedostatečný
odvod dešťových vod. Komunikace zde byla dílče již několikrát opravována avšak dešťová voda,
která se zde po té zdržuje vždy tuto opravu znehodnotí. V minulosti již byla připravená dohoda o
odvodnění komunikace přes pozemek pí. Klokočníkové, která s tímto nejprve souhlasila, avšak před
podpisem příslušné smlouvy od tohoto ustoupila. Nyní po dohodě s p. Houškou bylo zpracováno
náhradní řešení a i podepsána smlouva k odvodnění této komunikace přes jeho pozemek v rámci
vybudování vodovodní přípojky na jeho pozemek. Toto se bude realizovat v jarních měsících. Po té
bude opravena i místní komunikace v předmětném kritickém místě. Výhledově obec uvažuje o
novém asfaltovém koberci celého tohoto okruhu včetně starého sídliště, neboť tato komunikace je
v současné době v nejhorším stavu v obci. Závisí to však na dostatku finančních prostředků či
obdržení příslušné dotace. Doplnění o zhruba 1 lampu VO by nemělo být velkým problémem.
Ing. Fišer:
Obec dle předcházející dohody v ZO zajišťuje projekt na opravu této místní komunikace, včetně
opravy komunikace ve starém sídlišti. Následně bude hledat finanční krytí této akce. V souvislosti
s tím bude třeba řešit i otázky parkování ve starém sídlišti, které je zde také značně problematické.
Jakmile bude dořešena otázka výstavby komunikace zokruhování Chejlavy budeme následně řešit
tento problém.
8) Usnesení a závěr
Usnesení z dnešního zasedání přednesl p. Hrůza.
k hlasování o přijetí usnesení.

Připomínky nebyly a tak bylo přistoupeno

PRO/PROTI/ZDRŽ
11 / 0 / 0
Závěr provedl p. Vild. Poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil ve 20,20 hodin.
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 30.3.2009

I.

Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZO ze dne 9.2.2009.
2. Informace z pracovní porady ZO dne 9.3.2009.
3. Informaci o stavu vodohospodářského majetku obce včetně jeho provozování firmou REVOS
Rokycany.
4. Informaci o provozní evidenci V + K v obci.
5. Informaci o úpravě smlouvy s Pojišťovnou Generali na pojištění majetku obce.
6. Provedení výměny oken v 8 obecních bytech v domě č.p. 194-197.

II.

Schvaluje:
1. a) Ceny vodného a stočného v obci na r. 2009 následovně:
- vodné – 36,78 Kč včetně DPH/m3
- stočné – 18,49 Kč včetně DPH/m3
- red. stočné – 6,- Kč včetně DPH/m3 (septiky).
b) Rozpásmování vodovodních řadů ve střední části obce od Bartošovy vily k hotelu Bělohlávek
s realizací v r. 2009.
2. Nákup víceúčelového zařízení – mechanizace na údržbu veřejných prostranství v obci z kapitoly
zeleň rozpočtu obce na r. 2009 v ceně do cca 300 tis. Kč.
3. Závěr výběrového řízení na dodavatele akce „Výměna oken v budově základní školy “ s tím, že
jako dodavatele schvaluje firmu RI Okna Bzenec včetně předloženého návrhu SOD na akci mezi
Obcí a uvedenou firmou.
4. Smlouvy o poskytnutí příspěvku na dofinancování nadnormativních výdajů ZŠ (tzv. výjimka) na
školní rok 2008/2009 dle předložených návrhů.
5. Rozhodnutí otevřít v Mateřské škole Holoubkov od 1.9.2009 3.třídu k využití maximální
kapacity tohoto zařízení.
6. Návrh správce BF obce fa INZULA na výměnu 2 ks oken v bytě pí. Humlové v čp. 291 v ceně
opravy 18.418,- Kč včetně DPH.
7. Výběr dodavatele na akci „Rekonstrukce VO + VR v obvodu Těškovská a Chejlavy“ firmou
Elektro Zajíček Rokycany dle předložené nabídky v ceně 135.175,- Kč včetně DPH s tím, že
budou navíc vyměněna zbývající stará svítidla oproti projektu v části obce Chejlavy a případně
doplněna další.
8. Poskytnutí dotace na činnost v r. 2009 Klubu seniorů Holoubkov ve výši 8.000,- Kč dle návrhu
výboru KŠZO.
9. Poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč Zdravotnické záchranné službě Rokycany na základě
předložené žádosti.
10. Prodej bytové jednotky č. 197/7 o velikosti 1 + 2 o celkové podlahové ploše 51,79 m2 s podílem
jednotky 5179/92645 na společných částech domu čp. 196 a 197 za 450.000,- Kč pí. Michaele
Zajíčkové bytem Holoubkov 96 a spoluvlastnického podílu ve výši 5179/92645 ke st. pozemkům
parc. č. 389 a parc. č. 390 v k.ú. Holoubkov.
11. Smlouvu mezi Obcí Holoubkov a ČEZ Distribuce a.s. Děčín 4 o zřízení věcného břemene na
pozemek č. 287/10 (ZPF-komunikace) z důvodu uložení kabelu NN za účelem zřízení přípojky
pro pozemek p.p. 287/13 – pí. Kopřivová.
12. Předběžný souhlas s dočasným užíváním pozemků obce po dobu rekonstrukce Holoubkovského
rybníka dle žádosti fa Holoubkovský rybník, s.r.o.. Jedná se o pozemky p.p. 357/2, 369/2, a
322/2 v k.ú. Holoubkov s tím, že bude ve věci následně sepsána příslušná smlouva.
13. Částečné oddělení pozemku 364/1 dle projednané specifikace a následný převod odděleného
pozemku na fa. Holoubkovský rybník s.r.o. obdobně i s převodem p.p. 101/2 – skluz od bezpeč.
přelivu.
14. Předběžný souhlas s dočasným pronájmem p.p. 99/1 jako zařízení staveniště s tím, že podmínky
budou specifikovány v nájemní smlouvě.
15. Zahájit jednání s manželi Vondráškovými ohledně pozemku p.p. 6/3 ve vazbě na zamýšlený
postup a využití tohoto pozemku při opravě rybníka.
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16. Podání žádosti o dotaci z programu KÚPK na výměnu oken a následné malování v budově ZŠ.
17. Podání žádosti o dotaci z ROP Jihozápad na výstavbu komunikace v části obce Chejlavy a
vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby.
18. Podání žádosti o dotaci z ROP Jihozápad na výstavbu bytů a výtahu v DPS.

III.

Ukládá:
Starostovi a místostarostům:
1. Zajistit zabezpečení realizace tohoto usnesení v části II. schvaluje. Za tím účelem přijmout další
opatření a příslušné kroky ve věci.

…………………………………
Vild Miroslav - starosta

Ověřovatelé zápisu:

pí. Vildová Anna: ……………………………………

p. Bezstarosti Václav: ………………………………………

Zapsala: Grimmová

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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