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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HOLOUBKOV 
KONANÉHO DNE 13.5.2015 

 

 

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

Omluveni:  p. Vondrášek (pracovní důvody), Ing. Suchý (pracovní důvody), MUDr. Gutová 

                    (nemoc), p. Černý 

 

 

1) Zahájení, schválení programu jednání 

Zasedání zahájil starosta Ing. Fišer v 18:07 hod., který také řídil další průběh jednání. V úvodu 

přivítal všechny přítomné 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 7 z 11 členů zastupitelstva, omluvil se 

p. Vondrášek a Ing. Suchý z pracovních důvodů, MUDr. Gutová ze zdravotních důvodů, 

nepřítomen je p. Černý, 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. Majetkoprávní záležitosti (prodej obecního bytu) 

4. Usnesení a závěr 

 

Připomínky k programu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 05/05/2015 – 1.1:  ZO schvaluje program jednání. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 0 

 

 

2) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

Do návrhové komise byli navrženi: p. Vild, Ing. Tůma, p. Kurdík. 

 

Usnesení č. 05/05/2015 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Vild, Ing. Tůma a 

p. Kurdík. 

PRO PROTI ZDRŽ 

6 0 1 

 

Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Vildová a Mgr. Křejdlová. 

 

Usnesení č. 05/05/2015 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu p. Vildovou a Mgr. Křejdlovou. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 0 
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3) Majetkoprávní záležitosti 

Prodej obecního bytu č. 7 v č.p.285 – ………………………… 

V květnu loňského roku vyhlásilo zastupitelstvo obce záměr prodeje obecního bytu č. 7 v č.p. 285. 

Vzhledem k tomu, že se po dobu téměř 9 měsíců neobjevil žádný zájemce z řad místních občanů, 

byl byt předán k prodeji realitní kanceláři Wágner z Rokycan. Přes ni se o koupi bytu přihlásil 

…………………………………., který nabídl kupní cenu ve výši 441.236,- Kč. Vzhledem k tomu, 

že nabídka obsahovala všechny potřebné náležitosti podle vyhlášeného záměru, navrhuje Ing. Fišer 

byt prodat uvedenému zájemci. Protože zájemce o koupi nechtěl čekat téměř 2 měsíce, než bude 

další řádné jednání zastupitelstva, svolal Ing. Fišer toto jednání ZO, kde by měl být prodej schválen. 

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

 

Usnesení č. 05/05/2015 – 3.1: ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 285/7 o velikosti 1+1 

a celkové podlahové ploše 39,03 m2 s podílem jednotky 3903/135702 na společných částech domu 

č.p. 285, 286 a pozemku st. 587, vše v k.ú. Holoubkov p. …………………………………………… 

…………… za cenu 441.236,- Kč + náklady na převod. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 0 

 

Odpis přeplatku z vyúčtování placených služeb za byt č. 3 v č.p. 96 –  p. ………………… 

V r. 2010 zemřela nájemkyně bytu č. 3 v domě č.p. 96 p. ………………, při vyúčtování placených 

služeb vznikl přeplatek ve výši 392,- Kč. Po dobu 5-ti let se o tento přeplatek nepřihlásil žádný 

dědic, proto správce bytového fondu INZULA navrhuje přeplatek účetně odepsat. 

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

 

Usnesení č. 05/05/2015 – 3.2: ZO schvaluje odpis přeplatku na vyúčtování placených služeb bytu 

č. 3 v č.p. 96 po p. …………………… v hodnotě 392,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 0 

 

 

4) Unesení a závěr 

Ing. Fišer požádal návrhovou komisi o stanovisko, zda bylo hlasováno o všech návrzích na 

usnesení. Pan Vild potvrdil, že o všech bodech bylo jednáno a všechna hlasování proběhla řádně. 

 

Na závěr Ing. Fišer poděkoval všem za účast a zasedání ukončil v 18:15 hod. 

 

 

 

 

 

 ……………………………………… ……………………………………… 

 Miroslav Vild Ing. Lukáš Fišer 

 místostarosta starosta 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

p. Anna Vildová: ………………………………………… 

 

 

Mgr. Hana Křejdlová: …………………………………… 

 

Zápis byl zpracován dne 14.5.2015. 

 

Zapsala: Michaela Zajíčková 


