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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HOLOUBKOV 
KONANÉHO DNE 12.3.2018 

 

 

Přítomni:   Ing. Fišer, p. Vild, Mgr. Křejdlová, Ing. Suchý, Mgr. Kořánová, p. Kurdík, p. Vildová, 

                    Ing. Tůma, p. Vondrášek, MUDr. Gutová, p. Černý (příchod v 19:09 hod.) 

 

 

1) Zahájení, schválení programu jednání 

Zasedání zahájil starosta Ing. Fišer v 18:08 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 10 z 11 členů 

zastupitelstva, p. Černý 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 Ing. Fišer přítomné informoval, že 

v minulém měsíci zemřela dlouholetá členka sociálního výboru obce p. Kalousová a také někdejší 

pracovnice MNV a nejstarší občanka obce p. Veselá a požádal o minutu ticha na uctění jejich 

památky. Následně 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. Provozování vodohospodářského majetku obce firmou REVOS Rokycany, stanovení ceny 

vodného a stočného na rok 2018 

6. Hospodaření PO ZŠ a MŠ v roce 2017, rozpočet PO na rok 2018 

7. Investiční akce a dotace 

8. Výsledky inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2017 

9. Žádosti o poskytnutí dotací a darů z rozpočtu obce 

10. Majetkoprávní záležitosti 

11. Různé 

12. Interpelace členů zastupitelstva 

13. Usnesení a závěr 

 

Připomínky k programu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 19/03/2018 – 1.1:  ZO schvaluje program jednání. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

2) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

Do návrhové komise byli navrženi: p. Vildová, Mgr. Křejdlová a p. Vondrášek. 

 

Usnesení č. 19/03/2018 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Vildová, 

Mgr. Křejdlová a p. Vondrášek. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 3 
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Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Kořánová a p. Kurdík. 

 

Usnesení č. 19/03/2018 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu Mgr. Kořánovou a p. Kurdíka. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 2 

 

 

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. 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. 19/03/2018 – 3.1: ZO bere na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení ZO. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

4) Náměty a podněty občanů 

p. Šlapák – upozornil, že čerpadlo pod Sokolovnou často nefunguje a splaškové vody tečou do 

rybníka. Dále požádal, aby se čekárna na vlakovém nádraží otevírala dříve než v 7 hodin ráno, vlak 

s dětmi do školy odjíždí již před 7 hodinou a děti se nemají kam schovat. 

Ing. Fišer – poruchu na čerpadle prověří zde přítomní zástupci firmy REVOS. Čekárnu na nádraží 

otvírá zaměstnanec obce zadarmo při cestě do práce, určitě kvůli tomu nebude vstávat dříve. Provoz 

čekárny je věcí Českých drah, nikoliv obce. 

 

 

5) Provozování vodohospodářského majetku obce firmou REVOS Rokycany, stanovení ceny 

vodného a stočného na rok 2018 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer, který na zasedání přivítal zástupce firmy REVOS Rokycany 

Ing. Kepku a p. Šmolíka. V roce 2017 byly v této oblasti zrealizovány následující investice: 

 oprava 2 poruch na vodovodu v zahrádkách a na hlavní silnici, 

 výměna části vodovodu ve starém sídlišti u DPS, 

 oprava zarostlého přípojkového šoupěte k bytovce č.p. 46, 

 osazení 100 ks fakturačních vodoměrů s dálkovými odečty, 

 poražení vzrostlých stromů v areálu ČOV, 

 zřízení samostatného odběrného místa elektřiny pro ČOV a ÚV, 

 výměna čerpadel v ČS u Sokolovny a oprava elektrického sloupku, 

 dokončení projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace v Chejlavech. 

 

Pro rok 2018 je v plánu realizovat následující akce: 

 oprava poruch na vodovodu na hlavní silnici a na Těškovské (již provedeno), 

 osazení nových šoupat na vodovodu v Chejlavech, 

 v rámci rekonstrukce hlavní silnice opravy vodovodních přípojek, osazení nových šoupat a 

prodloužení vodovodu až na konec obce směrem na Mýto, 

 demontáž a výměna šoupat v ulici od Billů směrem do Nového sídliště, 

 regenerace vodovodního vrtu v Hamru, 

 dokončení osazování fakturačních vodoměrů s dálkovými odečty, 

 řešení propojení dešťové a splaškové kanalizace u hasičského cvičiště, 
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 realizace I. etapy rekonstrukce kanalizace v Chejlavech včetně čerpací stanice u Markovy vily, 

 zmapování zbytku kanalizační sítě v obci, 

 evidenční záležitosti (dokončení uzavírání nových smluv s odběrateli, provozní a majetková 

evidence, plán krizové připravenosti apod.). 

Žádné připomínky k provedeným a připravovaným akcím na vodohospodářském majetku nebyly, 

proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 19/03/2018 – 5.1: ZO bere na vědomí jednotlivé body obsažené v Operativní evidenci 

úkolů v oblasti provozování V+K a ukládá pokračovat v jejich postupném plnění. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Dále se ZO mělo zabývat vyúčtováním nákladů na vodné a stočné za r. 2017. Při provedené 

kontrole u provozovatele REVOS, která se uskutečnila v minulém týdnu, však nebyly zástupcům 

obce předloženy požadované doklady a nebyla jim poskytnuta potřebná součinnost, proto tento bod 

zůstává otevřený a bude nutné ho projednat až na příštím jednání ZO. Poslední záležitostí v rámci 

tohoto bodu tak bude stanovení ceny vodného a stočného na r. 2018, do níž jsou zahrnuty náklady 

na plánované investice v této oblasti. Vzhledem ke zvyšování vodného a stočného v minulých 

letech je pro letošní rok navržen pouze mírný nárůst o 76 haléřů/m3, kdy vodné vč. DPH vychází na 

45,36 Kč/m3 a stočné na 31,74 Kč/m3, dohromady tedy 77,10 Kč/m3. V porovnání s okolními 

obcemi i celorepublikovým průměrem se jedná o nižší průměr, výše nájemného je kalkulována výši 

600 tis. Kč. Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 19/03/2018 – 5.2: ZO schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2018 včetně 15 % 

DPH následovně: vodné 45,36 Kč/m3, stočné 31,74 Kč/m3. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

6) Hospodaření PO ZŠ a MŠ v roce 2017, rozpočet PO na rok 2018 

Ing. Fišer na zasedání přivítal ředitelku příspěvkové organizace Mgr. Vodičkovou. Na úvod uvedl, 

že vzhledem k nemocnosti dětí musí být od zítřka do pátku zavřena MŠ (dnes přišlo pouze 11 dětí 

ze 60), vzhledem k jarním prázdninám v ZŠ tak bude uzavřena i školní jídelna. Dále informoval, že 

zápis do 1. třídy ZŠ se letos uskuteční 3.4.2018. Poté se již věnoval hospodaření PO v roce 2017, 

kdy hospodařila s výnosy ve výši 12.176.962,- Kč, náklady ve výši 12.122.182,- Kč a se zlepšeným 

HV ve výši 54.780,43 Kč, který se navrhuje převést do rezervního fondu. Z fondů se čerpaly 

prostředky ve výši 104.835,- Kč na rekonstrukci chlapeckých WC v budově ZŠ. Hospodaření PO za 

r. 2017 bylo projednáno na společné schůzce s ředitelkou PO, účetní a předsedou finančním výboru 

obce, nebyly shledány žádné nedostatky. 

Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 19/03/2018 – 6.1: ZO schvaluje účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Holoubkov za rok 2017 

včetně převodu zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 54.780,43 Kč do rezervního fondu. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Mgr. Vodičková informovala, že PO provedla k 31.12.2017 inventarizaci svého majetku a na 

základě jejího výsledku předkládá návrh na vyřazení majetku v účetní hodnotě 38.397,- Kč. Jedná 

se starý nábytek, trampolínu, stará dřevěná lehátka v MŠ, počítač z roku 2003 apod. 

Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Usnesení č. 19/03/2018 – 6.2: ZO schvaluje vyřazení majetku PO ZŠ a MŠ Holoubkov dle 

vyřazovacího protokolu v pořizovací hodnotě 38.397,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Dále se ZO zabývalo návrhem rozpočtu PO pro rok 2018, který je navržen jako vyrovnaný 

s náklady i výnosy ve výši 12.069.871,- Kč. Plánované akce pro r. 2018 jsou oprava sociálních 

zařízení v MŠ a vybudování nového WC pro učitele, nákup nových odlehčených lehátek, 

rekonstrukce kanceláře vedoucí školní jídelny, v ZŠ vybavení poslední třídy novým nábytkem a 

výměna vnitřních dveří. Čerpání z rezervního fondu je plánováno ve výši 370 tis. Kč, příspěvek od 

obce na provoz činí 1,2 mil. Kč, nejsou rozpočtovány žádné prostředky na výjimku, neboť má ZŠ 

nyní dostatek žáků. V rozpočtu je rovněž obsažena dotace na inkluzi a na tzv. šablony. Návrh 

rozpočtu byl zveřejněn po dobu 15 dnů před projednáváním v ZO na internetových stránkách PO. 

Diskuze: 

p. Vild – zeptal se, jak se po skončení dotace na inkluzi budou hradit asistenti. 

Mgr. Vodičková – vysvětlila, že jsou 2 typy asistentů, asistenti pedagoga, kteří vykonávají asistenci 

přímo u dětí ve třídě a jsou hrazeni z krajského normativu. U těchto asistentů se po ukončení dotace 

nic nemění. Druhým typem asistentů jsou asistenti školní, kteří vykonávají hlavně provozní činnosti 

na pomoc učitelům a jsou hrazeni z dotace. Tito asistenti po vyčerpání dotace ve škole skončí. 

p. Vild – kolik dětí s potřebou asistence je v současné době v ZŠ? 

Mgr. Vodičková – momentálně 12, kteří potřebují asistenta pedagoga, a dále je ve škole několik 

dalších dětí s individuálním vzdělávacím plánem. 

Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 19/03/2018 – 6.3: ZO schvaluje rozpočet PO ZŠ a MŠ Holoubkov na rok 2018 s výnosy 

ve výši 12.069.871,- Kč, náklady ve výši 12.069.871,- Kč a hospodářským výsledkem ve výši 0,- 

Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

7) Investiční akce a dotace 

Dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje – v souvislosti se snesením 

vzdušeného elektrického vedení ČEZ do země musí být provedena rovněž rekonstrukce veřejného 

osvětlení v centru obce a v části obce Na Rudě. Tuto akci bude provádět firma Elektromontáže 

Touš, Úherce, která realizuje nové rozvody pro ČEZ, nabídková cena činí 772.630,- Kč. Na tuto 

akci požádáme o dotaci z PSOV PK, v souladu s pravidly můžeme maximálně žádat o 500 tis. Kč. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 19/03/2018 – 7.1: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z KÚPK v rámci PSOV PK 

2018 na rekonstrukci veřejného osvětlení v centru obce a Na Rudě. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Uzavření Smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky se SÚS PK – letošní největší investiční 

akcí bude rekonstrukce hlavní silnice II/605 v úseku od Army Shopu až k výjezdu na Mýto včetně 

všech inženýrských sítí, chodníků a přilehlých ploch. Na tuto akci byly zpracovány projektové 

dokumentace a jsou již vydána všechna potřebná povolení. Podle rozpočtu projektanta se 

předpokládají náklady přesahující 22 mil. Kč, přičemž zhruba polovinu by měla hradit SÚS PK a 

polovinu obec. V tuto chvíli se bude vypisovat výběrové řízení na zhotovitele, na základě uzavřené 

smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky zajistí tuto činnost kompletně SÚS PK. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

V 19:09 hod. se dostavil p. Černý. 
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Usnesení č. 19/03/2018 – 7.2: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o společném zadávání veřejné 

zakázky „II/605 Průtah Holoubkov, 1. etapa“ se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o. 

PRO PROTI ZDRŽ 

11 0 0 

 

Přijetí dotace na provoz terénní pečovatelské služby v r. 2018 – o tuto dotaci žádáme pravidelně. 

Pro letošní rok nám byl schválen příspěvek ve výši 153.947,- Kč, což je opět o něco více než 

v loňském roce. Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 19/03/2018 – 7.3: ZO schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje na poskytování 

terénní pečovatelské služby v roce 2018 ve výši 153.947,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

11 0 0 

 

Dotace z Plzeňského kraje na nákup věcného vybavení pro JSDHO – v souladu s pravidly programu 

budeme žádat o maximální možnou částku 60 tis. Kč na pořízení GPS navigace pro zásahy hasičů. 

Diskuze: 

p. Vild – naše JSDHO má působnost i v Brdech, kde je velmi složité se bez navigace orientovat. 

Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 19/03/2018 – 7.4: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z KÚPK na nákup věcného 

vybavení pro JSDHO. 

PRO PROTI ZDRŽ 

11 0 0 

 

 

8) Výsledky inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2017 

Úvodní slovo přenesl Ing. Fišer. Jako každý rok byla provedena inventarizace majetku a závazků 

obce ke dni 31.12.2017. Členové hlavní inventarizační komise Ing. Fišer, p. Vild, Mgr. Křejdlová, 

p. Zajíčková a p. Švolíková společně se členy dílčích inventarizačních komisí provedli fyzické i 

dokladové inventury, vedoucí jednotlivých středisek navrhli k vyřazení nepotřebný nebo nefunkční 

majetek. K 31.12.2017 měla obec majetek v celkové netto hodnotě 193.025.490,75 Kč a majetek 

v podrozvahové evidenci ve výši 707.358,80 Kč. Celkově byl vyřazen majetek v hodnotě 845.857,- 

Kč, největší část tvořily prodané obecní byty, zbytek je nepotřebný drobný majetek. Odpisy činily 

3.479.980,- Kč. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 

Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 19/03/2018 – 8.1: ZO schvaluje inventarizační zprávu z provedené řádné inventarizace 

majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv za rok 2017 včetně vyřazení majetku obce dle 

vyřazovacích protokolů ve výši 845.857,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

11 0 0 

 

 

9) Žádosti o poskytnutí dotací a darů z rozpočtu obce 

Úvodní slovo přednesl předseda kulturního výboru p. Kurdík. Výbor v minulém roce rozděloval 

částku 450 tis. Kč, vzhledem k tomu, že požadavky některých organizací jsou mnohdy přehnané, 

rozhodli se letos rozdělit méně. V rozpočtu obce je k dispozici částka 300 tis. Kč, vzhledem 

k potřebě dokončení šaten a sociálního zařízení v budově Sokolovny výbor navrhuje tuto částku 

navýšit na 400 tis. Kč. Stejně jako v předchozích letech kulturní výbor při rozdělování financí 

přihlížel k počtu členů spolku, zda spolek pracuje s mládeží a jak spolupracuje s obcí při pořádání 

kulturních akcí. Podle názoru výboru by ostatním spolkům neměly být dotace z obecního rozpočtu 

vůbec přidělovány. Poté přečetl návrh výboru na výši příspěvků pro jednotlivé spolky.  
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Diskuze: 

p. Vildová – kontrolní výbor prošel všechna vyúčtování za loňský rok, některá nejsou zcela 

v pořádku a v některých případech se pořídily i věci, které nejsou v souladu se schválenými 

pravidly. 

Ing. Fišer – upozorňuje, že poskytování dotací z obecního rozpočtu je od roku 2015 nově upraveno 

zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Podle tohoto zákona obec poskytuje buď 

individuální, nebo programové dotace. Pokud poskytuje individuální dotace, pak může každý 

požádat o jakoukoliv částku v zásadě na cokoliv a obec vždy individuálně posoudí, zdali mu dotaci 

přidělí a v jaké výši. Pokud mu dotaci nepřidělí, je potřeba písemně sdělit důvody, proč nebyla 

dotace poskytnuta. Pokud chce obec stanovit nějaká závazná pravidla pro poskytování dotací, jak 

navrhuje kulturní výbor i někteří zastupitelé, pak musí poskytovat programové dotace, které mají 

jasná formální i věcná pravidla a kladou zvýšené nároky jak na žadatele, tak ale i na poskytovatele 

(obec). V takovém případě upozorňuje, že je potřeba na obecním úřadě vyčlenit osobu, která se 

bude touto agendou zabývat. Rovněž upozorňuje, že podle zákona spory z právních poměrů při 

poskytování dotací rozhoduje podle správního řádu krajský úřad v přenesené působnosti. Pravidla 

by měla být známa dopředu a ne se vždy až po podání žádostí dohadovat, kdo dostane o pár tisíc víc 

a kdo méně. 

Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. Ing. Fišer navrhl, aby se 

o všech usneseních hlasovalo najednou jedním hlasováním. 

 

Usnesení č. 19/03/2018 – 9.1: ZO schvaluje poskytnutí dotace Marcele Zajíčkové ve výši 20.000,- 

Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 19/03/2018 – 9.2: ZO schvaluje poskytnutí dotace Lize lesní moudrosti – kmen Jilm ve 

výši 33.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 19/03/2018 – 9.3: ZO schvaluje poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Holoubkov, 

z.s. ve výši 136.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 19/03/2018 – 9.4: ZO schvaluje poskytnutí dotace TSČ-AVZO ““Holoubkov““ ve výši 

7.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 19/03/2018 – 9.5: ZO schvaluje poskytnutí dotace ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub 

Holoubkov ve výši 7.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 19/03/2018 – 9.6: ZO schvaluje poskytnutí dotace Václavu Fürstovi ve výši 10.000,- Kč 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 19/03/2018 – 9.7: ZO schvaluje poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Holoubkov 

ve výši 150.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 19/03/2018 – 9.8: ZO schvaluje poskytnutí dotace Patriku Bebrovi ve výši 1.000,- Kč a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 19/03/2018 – 9.9: ZO schvaluje poskytnutí dotace Českému rybářskému svazu, z.s., 

místní organizace Holoubkov ve výši 25.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 19/03/2018 – 9.10: ZO schvaluje poskytnutí dotace SH ČMS – Sbor dobrovolných 

hasičů Holoubkov ve výši 10.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 19/03/2018 – 9.11: ZO schvaluje poskytnutí dotace Anitě Bebr ve výši 1.000,- Kč a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

11 0 0 

 

Dále Ing. Fišer seznámil přítomné s žádostmi o příspěvek od organizací působících mimo 

Holoubkov, se kterými bude vzhledem k nízké částce uzavřena většinou darovací smlouva. Obecně 

přispíváme těm, kde působí holoubkovští občané. V letošním roce jsme zatím obdrželi tyto žádosti: 

- Plzeňský kraj žádá o dotaci na zajištění dopravní obslužnosti naší obce pro r. 2018 ve výši 

78.375,- Kč. 
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Usnesení č. 19/03/2018 – 9.12: ZO schvaluje poskytnutí dotace Plzeňskému kraji na zajištění 

dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2018 ve výši 78.375,- Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

11 0 0 

 

- Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, pracoviště Rokycany – navrhuje příspěvek 

ve výši 2.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 19/03/2018 – 9.13: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Centru pro zdravotně 

postižené Plzeňského kraje o.p.s. ve výši 2.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

11 0 0 

 

- Svaz tělesně postižených v ČR, MO Rokycany – navrhuje příspěvek ve výši 5.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 19/03/2018 – 9.14: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Svazu tělesně postižených 

v ČR, místní organizace Rokycany ve výši 5.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

11 0 0 

 

- SONS, oblastní pobočka Rokycany – navrhuje příspěvek ve výši 2.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 19/03/2018 – 9.15: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Sjednocené organizaci 

nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní pobočka Rokycany ve výši 2.000,- Kč a uzavření darovací 

smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

11 0 0 

 

- Český svaz ochránců přírody, ZO Rokycany – navrhuje příspěvek ve výši 2.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 19/03/2018 – 9.16: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Českému svazu ochránců 

přírody, ZO Rokycany ve výši 2.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

11 0 0 

 

- Krasobruslařský klub Rokycany – navrhuje příspěvek ve výši 2.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 19/03/2018 – 9.17: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Krasobruslařskému klubu 

Rokycany ve výši 2.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 2 

 

- Spolek Aragonit, Karlovy Vary – festival zdravotně postižených, navrhuje příspěvek 2.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 19/03/2018 – 9.18: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru spolku Aragonit, Karlovy 

Vary ve výši 2.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

0 10 1 

Návrh nebyl přijat. 
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10) Majetkoprávní záležitosti 

V loňském roce realizovala společnost České Radiokomunikace a.s. rozsáhlou investiční akci na 

propojení vysílače Radeč s optickým kabelem vedeným v železničním tělese. Vzhledem k tomu, že 

podzemní vedení je uloženo i v obecních pozemcích, žádají nyní ČRa o uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti na toto vedení. Obec obdrží jednorázovou náhradu ve výši 73.000,- Kč, smlouva 

o smlouvě budoucí byla před realizací akce podepsána. 

Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 19/03/2018 – 10.1: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti se společností 

České Radiokomunikace a.s., Praha na uložení podzemního komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě na obecní pozemky v rámci stavby „Optická trasa Radeč – Holoubkov“. 

PRO PROTI ZDRŽ 

11 0 0 

 

 

11) Různé 

Zubní lékař MUDr. Gabriel žádá obec o prominutí nájemného na celý rok 2018, a to z důvodu 

opakovaných oprav podlahy v jeho ordinaci ve zdravotním středisku. Po dobu, kdy nemohl 

nebytový prostor řádně užívat, mu stále běžely náklady, proto žádá o jejich kompenzaci v této 

formě. 

Diskuze: 

Ing. Fišer – s určitou kompenzací souhlasí, musí však být přiměřená. Běžně se nájem odpouští po 

dobu, kdy nemůže nájemce prostor řádně užívat, v tomto posledním případě to nebylo ani jeden 

měsíc. Obec navíc nájemcům zdravotního střediska i domu služeb poskytuje výhodu tím, že výše 

nájemného je podstatně nižší než stávající tržní nájmy. Provedenými rekonstrukcemi se rovněž 

nájemcům snížily náklady na energie. Navrhuje odpuštění 3 měsíčních nájmů. 

p. Vondrášek – navrhuje 1 měsíční nájem. 

p. Černý – souhlasí s p. Vondráškem, ordinace byla 1 měsíc zavřená, tak odpustit 1 měsíční nájem. 

Ing. Suchý – rovněž souhlasí, pouze by bylo dobré zdůraznit, že se jedná o odpuštění nájmu, nikoliv 

ostatních nákladů na služby, energie apod. 

Ing. Fišer – ano, jedná se pouze o nájem, nicméně i při opravě podlahy se tam nějaké energie 

spotřebovaly, proto navrhl 3 měsíční nájmy. 

Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. Nejprve bylo hlasováno 

o žádosti MUDr. Gabriela – prominutí 12 měsíčních nájmů. 

 

Usnesení č. 19/03/2018 – 11.1: ZO schvaluje prominutí nájemného za pronájem zubařské ordinace 

ve zdravotním středisku pro MUDr. Václava Gabriela z důvodu omezení užívání nebytového 

prostoru (oprava podlahy) ve výši 12 měsíčních nájmů. 

PRO PROTI ZDRŽ 

0 10 1 

Návrh nebyl přijat. 

 

Dále bylo hlasováno o návrhu Ing. Fišera – prominutí 3 měsíčních nájmů. 

 

Usnesení č. 19/03/2018 – 11.1: ZO schvaluje prominutí nájemného za pronájem zubařské ordinace 

ve zdravotním středisku pro MUDr. Václava Gabriela z důvodu omezení užívání nebytového 

prostoru (oprava podlahy) ve výši 3 měsíčních nájmů. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 2 0 

 

Vzhledem k tomu, že byl návrh přijat, o návrhu p. Vondráška na prominutí 1 měsíčního nájmu se již 

nehlasovalo. 
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12) Interpelace členů zastupitelstva 

p. Vondrášek – v květnu začne platit nová směrnice EU o ochraně osobních údajů GDPR, která se 

bude údajně týkat i zájmových spolků. Mohla by jim v tom obec nějak pomoci? 

Ing. Fišer – toto téma nyní hýbe celou veřejnou správou, protože všechny obce musejí zřídit novou 

pozici pověřence, který bude na ochranu osobních údajů dohlížet. Zatím k tomu sbírá informace, 

řešit se to teprve bude. 

Ing. Suchý – podal podrobnější informace o této problematice. Ze všech dokumentů spolků je 

potřeba vymazat rodná čísla členů. 

p. Kurdík – u nich ve fotbalovém klubu se ale členové přihlašují právě podle rodných čísel, protože 

je tak nastavený informační systém FAČR. Nyní nikdo neví, co s tím. 

p. Bezstarosti – poděkoval starostovi a ZO za přípravu investičních akcí na rekonstrukci hlavní 

silnice a kanalizace v Chejlavech, čekalo se na to opravdu dlouho, nyní se to snad podaří. 

 

 

13) 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 a všechna hlasování proběhla 

řádně, 2 usnesení nebyla schválena. 

 

Na závěr Ing. Fišer poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 20:03 hod. 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………… ……………………………………… 

 Miroslav Vild Ing. Lukáš Fišer 

 místostarosta starosta 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Mgr. Dagmar Kořánová: …………………………………… 

 

 

p. Stanislav Kurdík: …………………………………… 

 

 

Zápis byl zpracován dne 20.3.2018. 

 

Zapsala: Michaela Zajíčková 


