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ZÁPIS  Z  USTAVUJÍCÍHO  ZASEDÁNÍ   
ZASTUPITELSTVA  OBCE  HOLOUBKOV 

KONANÉHO   DNE  15.11.2010 
 
Přítomni:  p. Vild, p. Ing. Fišer, pí. Mgr. Kořánová, pí. Mgr. Křejdlová,  pí. MUDr. Gutová,  
pí. Vildová, p. Kurdík, p. Ing. Tůma, p. Bezstarosti, pí. Švihlová, p. Bc. Hašek 
 
 
1) Zahájení 
Ustavující zasedání zastupitelstva obce zahájil dosavadní starosta p. Vild v 18,05 hodin. Přivítal 
přítomné občany a konstatoval, že volby proběhly v pořádku, zvoleno bylo pro období 2010 – 2014 
celkem 11 členů obecního zastupitelstva, všichni zastupitelé převzali Osvědčení o zvolení, a proto 
bylo na dnešní den svoláno toto zasedání. Přítomno je všech 11 zastupitelů, takže je 100% účast. 
Další část jednání předal p. Vild nejstarší člence nového zastupitelstva paní Vildové, aby řídila 
průběh zasedání, až do zvolení nového starosty. Paní Vildová seznámila přítomné s programem 
ustavujícího zasedání, který byl zveřejněn na úřední desce, na webových stránkách Obce a na 
pozvánkách: 
 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Zpráva o výsledcích komunálních voleb v Holoubkově. 
3. Složení slibu členů zastupitelstva obce dle § 69 zák. č. 128/2000 Sb. 
4. Volba volební a návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 
5. Volba starosty obce. 
6. Volba místostarosty obce 
7. Ustavení výborů zastupitelstva obce 
8. Diskuse  
9. Usnesení a závěr 

 
Ing. Fišer navrhl rozšířit program o další 2 body: 

- Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 
zákona o obcích) 

- Informaci o dotacích z ROP Jihozápad 
 
PRO /    PROTI /   ZDRŽ 
11   /        0      /       0 

 
 
2) Zpráva o výsledcích komunálních voleb v Holoubkově 
Zprávu o průběhu a výsledcích voleb v Holoubkově přednesla p. Iveta Šimanová, předsedkyně 
okrskové volební komise v Holoubkově. Uvedla, že v obci bylo zapsáno celkem 1.195 voličů a 
voleb se zúčastnilo 682 občanů, kteří odevzdali 682 úředních obálek. Volby proběhly řádně a bez 
problémů. Dále představila jmenovitě přítomným občanům všech 11 členů nového zastupitelstva. 
 
 
3) Složení slibu členů zastupitelstva obce dle § 69 zák. č. 128/2000 Sb. 
Slib přednesla pí. Vildová. Po té vyzvala jednotlivé zastupitele ke složení slibu hlasitým vyjádřením 
„Slibuji“ a podpisem listiny se slibem, což všichni zastupitelé postupně učinili. Dále pí. Vildová 
poděkovala jménem staronového zastupitelstva za dosavadní práci v minulém období. 
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4) Volba volební a návrhové komise a ověřovatelů zápisu  
Do volební komise byli navrženi:  
pí. Šimanová Iveta - předsedkyně a členové pí. Suchá Iveta a p. Šebek Václav. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  11   /    0     /    0 
 
Do návrhové komise byli navrženi: 
Ing. Tůma Zbyněk, Mgr. Kořánová Dagmar a Mgr. Hana Křejdlová. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  8  /      0       /     3 
 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: MUDr. Gutová Václava a  Bc. Hašek Roman 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
9  /      0       /    2 

 
 
5) Volba starosty obce 
Na funkci starosty obce jako první podala návrh pí. Vildová a doporučila dosavadního starostu 
p. Miroslava Vilda. Odůvodnila to tím, že má bohaté zkušenosti a ve volbách získal od voličů 
nejvíce hlasů. Druhý návrh podal p. Kurdík, který za ve volbách vítěznou kandidátní listinu SNK 
Volba pro Holoubkov doporučil na funkci starosty p. Ing. Lukáše Fišera. Další návrhy nebyly 
vzneseny, a proto pí. Vildová vyzvala navržené kandidáty a dala jim prostor vyjádřit se ke koncepci 
nového volebního období 2010 – 2014. 
Jako první vystoupil p. Vild. Seznámil přítomné s programem KSČM, se kterým šla tato strana do 
voleb. V rámci toho připomenul hlavní rozestavěnou akci DPS a další potřeby obce jako je 
parkování v obci, kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení, dořešení plochy hasičského cvičiště, 
místní komunikace, které nejsou na dobré úrovni např. od „Kabelu“ ke garážím, staré sídliště apod. 
Zmínil, že obec je v dobré finanční pozici a má dostatek finančních prostředků pro realizaci těchto 
akcí. V minulém volebním období bylo podáno několik žádostí o dotace, z nichž však vyšly jen 
některé. Zlepšila se informovanost občanů o činnosti obce, občané jsou informováni 
prostřednictvím místního zpravodaje a na webových stránkách. V tomto volebním období bude 
muset být řešena celá řada urgentních akcí, jako např. topení v novém sídlišti. Kotelna už je starší a 
potřebuje rekonstrukcí. Byla zpracována studie, na jejímž základě bude muset zastupitelstvo 
rozhodnout o dalším postupu. Také komunitní život v obci je dost omezený, není kde se scházet a 
pořádat kulturní akce. Dále uvedl, že je potřeba podporovat zájmové činnosti v obci. V závěru 
svého vystoupení konstatoval, že v zastupitelstvu obce nelze jednat a chovat se tak, jako 
v Parlamentu. Je to o konkrétní práci pro obec. 
Paní Vildová dále předala slovo Ing. Fišerovi. Ten nejprve poděkoval všem voličům za jejich účast 
ve volbách. Volební účast dosáhla 57 % a poprvé od roku 1989 neklesla, což považuje za dobrý 
výsledek minulého zastupitelstva. Dále poděkoval voličům, kteří volili kandidátní listinu ODS, 
která se umístila na druhém místě. V neposlední řadě poděkoval voličům, kteří volili jeho osobu, 
čehož si nesmírně váží. Počet hlasů, které ve volbách získal, bere jako ocenění jeho práce 
místostarosty v minulém volebním období. Byla to funkce náročná, protože ji vykonával jako 
neuvolněný při svém hlavním zaměstnání. Co se týká programu na příští volební období, 
konstatoval, že s akcemi, které vyjmenoval p. Vild, nemá problém. Často slýchá, že všechny 
volební programy jsou stejné, a proto je jedno, kdo je zvolen do vedení této obce. Souhlasí, že 
z hlediska obsahu jsou všechny volební programy velmi podobné a bylo by dost divné, kdyby 
nebyli, jelikož všichni žijeme v jedné obci. V čem se však dost podstatně liší, je v prioritách a ve 
způsobu provedení. Vzhledem k objemu prostředků na investice v rozpočtu obce nelze všechny 
investice realizovat najednou, a proto je nutné stanovit priority, na čemž ne vždy panovala shoda. 
Za klíčové v tomto volebním období považuje získat dodatečné finanční prostředky. Jednou 
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z možností je vzít si úvěr, který se však musí dřív nebo později splatit. Tato obec v minulosti nemá 
s úvěry dobré zkušenosti. Dalším možným zdrojem je prodej obecního majetku, který obec ke své 
činnosti nepotřebuje (např. obecní byty) a v neposlední řadě je to úsilí o získání dotací. Tomu se 
věnoval v minulém volebním období a chtěl by v tom pokračovat. Dále zdůraznil, že za každým 
volebním programem musí stát konkrétní lidé, kteří ho zrealizují. Není-li jakýkoliv program 
personálně provázán, je to pouze prázdný soupis přání a stížností. V minulém ZO se podařilo udělat 
velký kus práce a je potřeba takto pokračovat i v novém ZO. Dále poukázal na nárůst agendy 
obecního úřadu od r. 2007 – 2010 s tím, že je potřeba obecní úřad řádně personálně vybavit, aby 
bylo možné plnit náročné úkoly, které na nás čekají. Na základě výsledku komunálních voleb se 
rozhodl přijmout nominaci na funkci starosty a všechny zastupitele požádal o podporu při volbě. 
 
Paní Vildová poté otevřela diskusi k předneseným diskusním příspěvkům. 
p. Vodička: 
Vznesl dotaz, zda zdejší škola požádala o dotace z ministerstva školství pomocí tzv. elektronických 
šablon, což je velmi jednoduchý prostředek pro žádosti o dotace. 
Mgr. Kořánová: 
Odpověděla p. Vodičkovi, že zatím nepožádali, ale vědí o tom. 
p. Bezstarosti: 
Poděkoval voličům za podporu ve volbách. Uvedl, že byl osloven stranou TOP 09, která je mu 
blízká. Od r. 1989 nepodporuje KSČM. Jeho názor je, aby se do ZO netahala politika z Parlamentu. 
Momentálně má problém s volbou starosty. Rozhodne se podle sebe, komu dá svůj hlas. Byl by rád, 
aby ve vedení obce zůstali p. Vild a Ing. Fišer. 
pí. Svobodová: 
Vznesla dotaz na Ing. Fišera, jak si představuje personální změny v úřadu. 
Ing. Fišer: 
Je přesvědčen, že není možné celou agendu zvládnout v jednom člověku. Poukázal např. na 
personální obsazení úřadu v Mýtě, které má podobný počet obyvatel a podobný rozpočet. Působí 
tam uvolněný starosta i místostarosta, matrikářka, pokladní, účetní, stavební technik a správce 
infrastruktury. U nás je několik možností: uvolněný starosta + 2 neuvolnění místostarostové, nebo 
jen 1 místostarosta a zřídit na OÚ 1 nové pracovní místo na plný úvazek. 
p. Urban: 
Upozornil na děti, které chodí po silnici kolem jeho nemovitosti na školní hřiště u základní školy. 
Na této komunikaci, která je zcela bez chodníků, je velká pravděpodobnost úrazu dětí. Proč se stále 
mluví o chodnících kolem hlavní silnice, když tam chodníky jsou. 
p. Vild: 
Reagoval na vystoupení p. Urbana. Uvedl, že v obci je více takových nebezpečných míst jako např. 
cesta k nádraží ČD. Je to problematické, na chodníky dotace nejsou. Musí se dělat to nejnutnější. 
Ing. Fišer: 
Také reagoval na příspěvek p. Urbana. Uvedl, že v obci je více míst, kde chodníky nejsou. 
Upozornil, že jediný oficiální přístup na hřiště u ZŠ je zepředu po chodníku, pokud někdo chodí 
spodem, činí tak na vlastní nebezpečí. Dále uvedl, že důvodem, proč se stále mluví o chodnících 
kolem hlavní silnice je to, že je nyní možnost na ně získat dotaci v rámci programu „Bezbariérové 
obce“. 
p. Bezstarosti: 
Konstatoval, že jednou z hlavních věcí je dotáhnout do konce dopravní audit v obci. 
 
Protože další diskusní příspěvky nebyly, pí. Vildová diskusi uzavřela a navrhla volbu starosty 
tajným hlasováním.  
  
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  11   /     0     /     0 
 
Dále paní Vildová seznámila zastupitele s postupem hlasování. Každý zastupitel dostane 
orazítkovaný hlasovací lístek, se kterým se odebere do kanceláře starosty, kde na něj napíše jedno 
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jméno ze dvou nominovaných kandidátů. Poté hlasovací lístek vhodí do připravené urny. Následně 
jednotliví zastupitelé postupně provedli volbu starosty. Po skončení tajného hlasování volební 
komise sečetla hlasy. Předsedkyně volební komise p. Šimanová konstatovala, že volilo všech 11 
zastupitelů. Ing. Fišer získal 6 hlasů, p. Vild získal 5 hlasů. Tím byl Ing. Fišer zvolen novým 
starostou obce pro období 2010 – 2014. Paní Vildová po té předala slovo novému starostovi, který 
řídil další průběh zasedání. Poděkoval všem zastupitelům, kteří mu dali hlas, a poděkoval paní 
Vildové za dosavadní řízení zasedání. Dále navrhl, aby starosta obce v souladu s § 84 odst. 2 písm. 
k) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích pracoval jako uvolněný. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  11   /   0   /   0    
 
 
6) Volba místostarosty obce 
Ing. Fišer již před volbou starosty obce navrhoval, aby v tomto volebním období byli zvolení 
2 místostarostové a na koordinační poradě ZO před 2 týdny předal zastupitelům náplň práce pro 
jednotlivé místostarosty. Na pozici 1. místostarosty navrhuje p. Mgr. Hanu Křejdlovou, na pozici 
2. místostarosty p. Miroslava Vilda. 
Diskuse: 
Mgr. Křejdlová: 
Poděkovala Ing. Fišerovi za důvěru a konstatovala, že svoji nominaci přijímá. 
p. Vild: 
Poděkoval za důvěru a zatím si ponechává čas na rozmyšlenou. V tuto chvíli nabídku nepřijímá. 
p. Bezstarosti: 
Konstatoval, že by rád viděl ve vedení obce jak p. Vilda, tak Ing. Fišera. Dodal, že nyní je alespoň 
vidět jak hlasoval a proč tak hlasoval. 
Ing. Fišer: 
Vzhledem k tomu, že jeden z navržených svoji nominaci nepřijal a vzal si čas na rozmyšlenou, 
navrhl nyní tento bod přerušit a dořešit ho na příštím zasedání zastupitelstva obce. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
11  /   0     /     0  

 
 
7) Ustavení výborů zastupitelstva obce 
Ing. Fišer navrhl, aby v tomto volebním období bylo ustaveno celkem 5 výborů: 

- výbor kontrolní, 
- výbor finanční, 
- výbor pro školství, kulturu a zájmové organizace, 
- výbor sociálně-zdravotní a bytový, 
- výbor stavební. 

V každém výboru by mělo pracovat alespoň 5 členů, ve výboru pro školství, kulturu a zájmových 
činností 7 členů. Myslí si, že v minulém volebním období, kdy byly některé výbory pouze tříčlenné, 
nepracovaly příliš dobře. Navrhl sloučení výboru bytového s výborem sociálně-zdravotním, neboť 
agenda bytového výboru se v minulém volebním období vlivem prodeje obecní bytů znatelně 
zmenšila a výbory stejně vzájemně spolupracovaly. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  11   /    0     /     0 
 
Podle zákona o obcích musí být předsedou výboru člen zastupitelstva obce. Volbu předsedů výborů 
navrhl Ing. Fišer odložit na příští jednání ZO poté, co bude tato otázka projednána na nejbližší 
pracovní poradě ZO. Co se týče ostatních členů výborů, vyzval lídry jednotlivých kandidátních 
listin, kteří kandidovali v komunálních volbách, aby do výborů nominovaly jednotlivé členy.  
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Pan Vild navrhl zvolit předsedy alespoň povinných výborů, a to finančního a kontrolního. Ing. Fišer 
navrhl toto řešit komplexně na příštím zasedání ZO. 
 
 
8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZO (§ 72 zákona o obcích) 
Ing. Fišer informoval, že ZO je vyhrazena pravomoc schvalovat odměny pro neuvolněné členy ZO, 
jejichž maximální hranice je stanovena nařízením vlády č. 37/2003 Sb. Vzhledem k poměrně 
nízkým limitům navrhl schválit členům zastupitelstva hrubé měsíční odměny v maximální výši 
následovně: 

- člen zastupitelstva a předseda výboru – 1.840,- Kč, 
- člen zastupitelstva a člen výboru – 1.600,- Kč, 
- člen zastupitelstva – 540,- Kč. 

 
Bc. Hašek: 
Nemyslí si, že je nutné odměny zvyšovat. Každý zastupitel jde do funkce s tím, že je to práce pro 
lidi a nikdo to nedělá pro peníze. Navrhuje ponechat odměny ve stávající výši. 
Ing. Tůma: 
Souhlasí s tím, aby byly odměny ponechány ve stávající výši s tím, že bude-li nějaký zastupitel 
vykonávat nějakou činnost navíc, bude mu schválena mimořádná odměna. 
Ing. Fišer: 
Obává se, že to není možné s ohledem na znění zákona, podle metodického pokynu Ministerstva 
vnitra by měly být zastupitelům vypláceny pravidelné měsíční odměny. Ale dá se to řešit jiným 
způsobem. Stahuje tedy svůj původní návrh a předkládá návrh, aby byly odměny schváleny ve 
stávající výši následovně: 

- člen zastupitelstva a předseda výboru – 1.300,- Kč, 
- člen zastupitelstva a člen výboru – 1.060,- Kč. 

Po dohodě členů ZO odměna pouze pro člena zastupitelstva nebude schválena, neboť každý 
zastupitel bude zároveň předsedou nebo členem nějakého výboru. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  11   /    0     /     0 
 
 
9) Informace o dotacích z ROP Jihozápad 
Ing. Fišer seznámil přítomné s aktuálními výsledky přehodnocené 5. výzvy ROP Jihozápad, ve 
které obec opětovně uspěla se svoji žádostí o dotaci na dostavbu Domu s pečovatelskou službou 
v „Zámečku“. Kvůli problémům s dotací musela obec v červnu přerušit stavební práce a vyčkávala 
na nové rozhodnutí Výboru Regionální rady. Do 14.12.2010 musí obec doložit některé další 
podklady nutné k podpisu smlouvy o dotaci, která by se podle posledních informací měla 
podepisovat v únoru 2011. Do té doby proto doporučil v akci nepokračovat a vyčkat na podpis 
smlouvy, která dává obci právní jistotu získání schválené dotace. 
p. Vild: 
Vyjádřil souhlas s vyčkáním na podpis smlouvy o dotaci. V tuto chvíli stejně není kam spěchat, 
neboť v zimním období není možné některé stavební práce provádět. Vzhledem k tomu, že podle 
podmínek dotace musíme nejprve akci provést, vyúčtovat, obhájit a teprve poté dostaneme peníze, 
vychází mu, že peníze fyzicky dostaneme nejdříve na přelomu 3. a 4. čtvrtletí 2011. 
 
Informace byly zastupitelstvem vzaty na vědomí. 
 
 
10) Diskuse 
Ing. Fišer: 
Seznámil členy ZO s dalším chodem obecního úřadu a zastupitelstva. Tento a příští týden bude 
jakési přechodné období, kdy bude probíhat předání funkce starosty a zároveň on bude předávat 
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agendu ve svém současném zaměstnání. Bude proto střídavě na obecním úřadě a ve svém původním 
zaměstnání. Dne 29.11.2010 svolá pracovní poradu ZO, na které by měly být dořešeny odložené 
body z dnešního jednání a dále např. jednací řád ZO, zajištění inventur, rekapitulace nesplněných 
usnesení z minulého volebního období atd. Další pracovní porada by měla proběhnout 13.12.2010, 
na které budou projednány především ekonomické záležitosti ohledně rozpočtu na rok 2011, 
hospodaření obce za III. čtvrtletí 2010 a druhá rozpočtová změna, dále stanovení popelného na 
r. 2011 atd. Další veřejné zasedání zastupitelstva bude svoláno na 20.12.2010. 
p. Vild: 
Upozornil, že do konce roku je nutné projednat několik bodů, které se musí projednat na konci 
každého roku. Je nutné to stihnout. 
 
 
11) Usnesení a závěr 
Usnesení z dnešního zasedání přednesl Ing. Tůma. Po úpravě o připomínky členů ZO bylo 
přistoupeno k hlasování o přijetí usnesení. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  11    /    0    /    0    
 
Vzhledem k tomu, že byl vyčerpán program dnešního jednání, poděkoval Ing. Fišer přítomným za 
účast a členy ZO, volební komise a pracovnice OÚ pozval na malé pohoštění do hotelu Bělohlávek. 
Poté zasedání ukončil ve 20:25 hodin. 
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USNESENÍ  Z USTAVUJÍCÍHO  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  ZE  DNE 15.11.2010 
 
 
 

I. Bere na vědomí: 
1. Zprávu o výsledku komunálních voleb v obci, přednesenou předsedkyní okrskové volební 

komise. 
2. Informaci o opětovném přidělení dotace v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad na akci „Vestavba 

půdních bytů a přístavba výtahu k objektu DPS Holoubkov“ s tím, že je obec Holoubkov nadále 
vázána všemi usneseními přijatými v souvislosti s tímto projektem v minulém volebním období. 

 
 
 

II. Zvolilo:  
1. Starostou obce p. Ing. Lukáše Fišera v tajné volbě počtem hlasů 6 z celkového počtu 11 hlasů. 

 
 
 

III. Schvaluje: 
1. Tajný způsob volby starosty. 
2. V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 

pozdějších předpisů, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě 
uvolněn. 

3. Ustavení těchto výborů: 
- výbor kontrolní – 5 členů 
- výbor finanční – 5 členů 
- výbor sociálně-zdravotní a bytový – 5 členů 
- výbor pro školství, kulturu a zájmové organizace – 7 členů 
- výbor stavební – 5 členů 

4. V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce: 
- člena zastupitelstva a předsedy výboru ve výši 1.300,- Kč měsíčně, 
- člena zastupitelstva a člena výboru ve výši 1.060,- Kč měsíčně, 

         která bude vyplácena ode dne zvolení do příslušné funkce. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               ………………………………… 
                                                                                                             Ing. Lukáš Fišer 
                                                                                                                    starosta 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
p. MUDr. Václava Gutová:  …………………………………… 
 
 
p. Bc. Roman Hašek:  …………………………………… 
 
 
 
Zapsala: Grimmová 
 
 
Vyvěšeno: 
Sejmuto: 
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