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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE HOLOUBKOV 

KONANÉHO  DNE 19.12.2011 
 

 
Přítomni:  Ing. Fišer, p. Vild, Mgr. Kořánová, pí. Vildová, p. Kurdík, Ing. Tůma, p. Bezstarosti, 
                   MUDr. Gutová, p. Švihlová 
Omluveni:  Mgr. Křejdlová – nemoc, Bc. Hašek – pracovní důvody 
 
 
1) Zahájení, schválení programu jednání 
Zasedání zahájil starosta Ing. Fišer v 18:06 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 dnes přítomno 9 z 11 členů zastupitelstva, 
omluvena je Mgr. Křejdlová a Bc. Hašek, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dále 
zastupitelům připomenul povinnost hlásit případný střet zájmů před projednáváním každého bodu 
jednání. Pořízením zápisu z dnešního jednání pověřil p. Zajíčkovou a p. Řezáčovou a upozornil, že 
z dnešního jednání je pořizován zvukový záznam jako podklad pro tvorbu zápisu.  
Poté vzpomenul včerejší úmrtí bývalého prezidenta ČR pana Václava Havla s tím, že Vláda ČR 
vyhlásila od 21. do 23.12. dny státního smutku. Požádal přítomné, aby v pátek 23.12. ve 12:00 hod., 
kdy se bude konat státní pohřeb, uctili památku pana Václava Havla minutou ticha. I přes vyhlášení 
státního smutku se ve středu uskuteční pravidelné Zpívání pod vánočním stromem, kam všechny 
pozval, a na této akci bude na úmrtí p. Havla také zareagováno. 
Poté bylo přistoupeno ke stanovení programu zasedání, 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. Stanovení výše poplatku za popelné pro rok 2011  
6. Úprava výše nájmů obecního majetku  
7. Změna č. 3 rozpočtu obce na rok 2011 
8. Rozpočet obce na rok 2012 
9. Zajištění inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2011 
10. Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 
11. Majetkoprávní záležitosti 
12. Různé 
13. Interpelace členů zastupitelstva 
14. Usnesení a závěr 

 
Nikdo ze zastupitelů neměl k programu připomínky, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení č. 09/12/2011 – 1.1:  ZO schvaluje program jednání. 

PRO PROTI ZDRŽ 
9 0 0 

 
 
2) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
Do návrhové komise byli navrženi: Mgr. Kořánová, p. Vild a MUDr. Gutová. 
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Usnesení č. 09/12/2011 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Kořánová, p. Vild, 
MUDr. Gutová. 

PRO PROTI ZDRŽ 
6 0 3 

 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Vildová a Ing. Tůma. 
 
Usnesení č. 09/12/2011 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu p. Vildovou a Ing. Tůmu. 

PRO PROTI ZDRŽ 
7 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. Dvě usnesení, přijatá na 
minulých jednáních zastupitelstva, byla revokována. 
 

Usnesení 09/12/2011 – 3.1: ZO revokuje své usnesení č. 02/12/2010 – 8.21 ze dne 20.12.2010. 
PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 
 
Usnesení 09/12/2011 – 3.2: ZO revokuje své usnesení č. 06/06/2011 – 8.3 ze dne 27.6.2011. 

PRO PROTI ZDRŽ 
9 0 0 

 
V rámci kontroly usnesení informoval přítomné o aktuální situaci okolo akce odbahnění 
holoubkovského rybníka. Celá akce byla zahájena v měsíci listopadu a její financování je zajištěno. 
V první fázi začala oprava příslušenství k rybníku, tj. bezpečnostní přeliv v místě bývalých 
stavidel, dále zbudování nové spodní výpusti (čapu) a rekonstrukce boční hráze. Druhou fází bude 
samotné odbahňování. Bahno by se mělo vyvážet pod linku vysokého napětí na Trhoni, od 
odbočky na Medový Újezd na tankovce až k hranici lesa nad cestu ke Svojkovicím. Zasažené 
komunikace by měly být průběžně čištěny. V tuto chvíli se čeká na vydání územního rozhodnutí na 
terénní úpravy pozemku na Trhoni, který je v majetku p. Colloredo-Mansfelda. Problém je, že obce 
Medový Újezd a Hůrky, na jejichž katastru se pozemek nachází, nesouhlasí s vyvážením bahna do 
uvedené lokality, čímž se vydání územního rozhodnutí zdržuje. Pokud nebudou další komplikace 
s vydáním povolení a nikdo z účastníků řízení se neodvolá, mohlo by se bahno začít vyvážet od 
února. 
Vzhledem k tomu, že nebyl přítomen předseda kontrolního výboru Bc. Hašek, bude stanovisko 
výboru ke kontrole usnesení prezentováno na příštím zasedání. Celá kontrola usnesení bude 
zveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách obce a je přílohou tohoto zápisu. Další 
dotazy ani připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 

Usnesení č. 09/12/2011 – 3.3: ZO bere na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení ZO. 
PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 
 
 
4) Náměty a podněty občanů 
Z řad občanů nebylo žádných dotazů ani připomínek.  
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5) Stanovení výše poplatku za popelné pro rok 2012 
Úvodní slovo přednesl p. Kurdík – ředitel firmy RUMPOLD Plzeň, který přítomné informoval 
o vývoji množství sváženého komunálního odpadu. Poslední 4 roky se množství odpadu výrazně 
nemění a je vidět, že se občané naučili odpad třídit. Firma Rumpold na rok 2012 ponechala ceny za 
svoz ve stejné výši jako letos, ovšem vzhledem ke zvýšení DPH z 10 % na 14 % náklady stejně 
vzrostou. 
Ing. Fišer dále zopakoval, že v naší obci je vybírán místní poplatek za svoz odpadu, přičemž 
poplatníkem je osoba trvale hlášena v obci bez ohledu na to, zda se v obci fyzicky zdržuje, a dále 
majitelé objektů určených k rekreaci, pokud v nich není hlášen nikdo k trvalému pobytu. Na rok 
2012 se navrhuje roční poplatek zvýšit o 10,- Kč na 500,- Kč na osobu. Pro právnické osoby a 
OSVČ platí možnost účastnit se systému likvidace odpadu organizovaného obcí na základě písemné 
smlouvy. V případě, že se systému účastnit nechtějí, jsou povinni si likvidaci odpadu zajistit sami 
jinou odbornou společností a na požádání obci doložit doklady. V novém roce budou v rozpočtu 
obce odděleny příjmy i výdaje od občanů a od podnikatelů. 
Dále informoval o aktuálních záležitostech, které se projednávaly na valné hromadě sdružení obcí 
Polygon, které se zabývá svozem tříděného odpadu z tzv. zvonů a svozem nebezpečného odpadu. 
Obec za tuto službu hradí Polygonu členské příspěvky podle počtu obyvatel, přičemž na rok 2012 
byla výše příspěvku snížena o 50,- Kč na 150,- Kč za 1 občana. Je to především díky tomu, že obce 
jsou již vybaveny potřebným množstvím sběrných nádob, čímž odpadají náklady na jejich pořízení, 
a dále se zvýšily výkupní ceny za další využívání odpadů. Podstatnou novinkou je, že od letošního 
roku do kategorie nebezpečného odpadu již nepatří elektrozařízení a pneumatiky. Staré 
elektrozařízení má zákazník právo odevzdat u prodejce nového spotřebiče a použité pneumatiky 
v pneuservisu, kde prodávají nové. Na valné hromadě se diskutovalo, zda tyto dva druhy odpadu 
dále svážet jako dosud společně s nebezpečným odpadem, či nikoliv. Obce by pak musely likvidaci 
těchto druhů odpadu řešit samy. 
Diskuze: 
p. Vild: 
Je pro to, aby se nadále i tyto druhy odpadu svážely s nebezpečným odpadem. Pokud by tomu tak 
nebylo, znamenalo by to zvýšenou administrativní zátěž pro obec s likvidací tohoto odpadu a navíc 
by byl nerad, aby tento odpad končil v lesích či příkopech u cest. Obce, které mají vlastní sběrný 
dvůr, na něj ze svého rozpočtu doplácejí nemalé prostředky, a tím, že by se přestal tento druh 
odpadu svážet, by se tak stejně neušetřilo. 
 
Další příspěvky do diskuse nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení č. 09/12/2011 – 5.1: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o změně obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2008, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

PRO PROTI ZDRŽ 
9 0 0 

 
 
6) Úprava výše nájmů obecního majetku 
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Vzhledem k tomu, že obec několik let nezvyšovala nájemné 
u nebytových prostor, které pronajímá, a také vzhledem k tomu, že se platí mnohdy velmi rozdílná 
výše nájemného za jednotlivé objekty, navrhuje výši nájemného upravit a sjednotit. Na minulém 
zasedání ZO bylo schváleno, že ve zdravotním středisku a domě služeb se bude od 1.1.2012 platit 
jednotná výše měsíčního nájemného 30,- Kč/m2 pro všechny nájemníky a že tyto objekty budou 
předány do správy odborné firmy. Z výběrového řízení vzešla jako vítěz firma TEBYT–BTZ 
Rokycany, smlouva je uzavřena a probíhají přípravné práce na nových nájemních smlouvách 
(přeměření pronajímaných prostor, řešení rozúčtování služeb apod.). Nyní je třeba řešit výši nájmů i 
v ostatních pronajímaných nemovitostech. U budovy č.p. 15, budovy garáží na st.p. 503 a obřadní 
síně na hřbitově č.p. 43 navrhuje zvýšit nájemné na 30,- Kč/m2, u služebního bytu 
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v budově základní školy na 25,- Kč/m2 jako u všech ostatních obecní bytů, vše s účinností od 
1.1.2012. 
Diskuse: 
p. Vild: 
Výše tržního nájemného v nebytových prostorech je výrazně vyšší, než které účtuje obec, např. 
v „Plecháči“, který pronajímá Jednota Hořovice. Obecní objekty potřebují rozsáhlé opravy, na které 
je nutné získat prostředky. Pro některé nájemce to bude nepříjemný krok, ale je nutné to udělat. 
 
Další příspěvky do diskuse nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení č. 09/12/2011 – 6.1: ZO schvaluje navýšení měsíčního nájemného budovy č.p. 15 na st. 
343, budovy garáží na st. 503 a budovy č.p. 43 na st. 195 na 30,- Kč/m2 a bytu v budově ZŠ č.p. 14 
na 25,- Kč/m2 s účinností od 1.1.2012. 

PRO PROTI ZDRŽ 
9 0 0 

 
 
7) Změna č. 3 rozpočtu obce na rok 2011 
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Uvedl, že rozpočtová změna reaguje na změny, které nastaly 
v průběhu posledního čtvrtletí oproti původně schválenému rozpočtu. Snížení příjmů rozpočtu činí 
10.655 tis. Kč, kde je promítnuta především situace s dotací od EU na dostavbu DPS ve výši 10.265 
tis Kč, která již v letošním roce nepřijde, také byly sníženy daňové příjmy o cca 400 tis. Kč. Snížení 
výdajů činí 630 tis. Kč, zde se jedná především o nerealizované investice. Rozpočet pro rok 2011 
po všech změnách bude schodkový ve výši 5.893 tis. Kč a je zcela pokryt vlastními prostředky 
z přebytku minulých let. Poté požádal předsedu finančního výboru Ing. Tůmu o stanovisko výboru. 
Ing. Tůma: 
Změna č. 3 rozpočtu obce byla projednána ve finančním výboru, který k ní nemá žádné připomínky 
a doporučuje ji ke schválení. 
Dotazy ani připomínky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení č. 09/12/2011 – 7.1: ZO schvaluje změnu č. III rozpočtu obce pro rok 2011. 

PRO PROTI ZDRŽ 
9 0 0 

 
 
8) Rozpočet obce na rok 2012 
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Návrh rozpočtu pro rok 2012 byl na úřední desce zveřejněn 15 
dní před zasedáním ZO. Ačkoliv letos podklady k sestavení rozpočtu nejsou kompletní, je třeba 
rozpočet dnes schválit, aby obec nemusela na začátku roku hospodařit v režimu rozpočtového 
provizoria. Celkové příjmy v roce 2012 jsou předpokládány ve výši 25.389 tis. Kč, z toho částka 
10.259 tis. Kč je dotace od EU na dostavbu DPS. Z toho je zřejmé, že dokud tyto prostředky 
nebudou fyzicky proplaceny na náš účet, nemůžeme plánovat žádné velké výdaje, protože bychom 
se dostali do problémů s likviditou. Výdaje jsou plánovány ve výši 17.762 tis. Kč. Celková bilance 
rozpočtu je tak přebytková ve výši 7.627 tis. Kč. Investice plánované na rok 2012 jsou tyto: 
rekonstrukce obecní plynové kotelny, dobudování vodovodu Na Rudě, opravy střech na budovách 
MŠ, změna ohřevu TUV v DPS a MŠ. Dále příprava projektových dokumentací na opravu silnice 
II/605 od hotelu směrem na Mýto + bezbariérové chodníky, změna č. 4 územního plánu, projekt 
bezbariérového vstupu do budovy OÚ, projektová dokumentace na komunikaci ve starém sídlišti a 
Ke Kabelu. Dále budou muset být zřejmě realizovány některé investice, které souvisí s investicemi 
třetích osob: infrastruktura a terénní úpravy pro novou výstavbu Na Rudě, oprava lávky přes 
železniční trať, lávka pro pěší přes bezpečnostní přeliv u rybníka. Dále by bylo nutné provést 
nejnutnější opravy domu služeb a zdravotního střediska, opravy vodohospodářského majetku, 
veřejného osvětlení, parkovací místa u lékárny, u hřbitova, v novém sídlišti, u nádraží, řešení 
vytápění v budovách ZŠ a MŠ a podobně. Tyto investice budou realizovány podle vývoje 
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finančních prostředků v rozpočtu v průběhu roku. Poté Ing. Fišer požádal o stanovisko předsedu 
finančního výboru Ing. Tůmu. 
Ing. Tůma: 
Rozpočet na rok 2012 byl projednán ve finančním výboru. I kdyby v krajním případě v roce 2012 
nedošla dotace z EU na dostavbu DPS, je rozpočet nastaven tak, že by obec byla schopna situaci 
finančně zvládnout, a to díky rezervám z předchozích let. Výbor doporučuje rozpočet v této podobě 
schválit. 
 
Diskuse: 
p. Vild: 
V příštím roce je velmi malá možnost získání dotací na investice. Možná z KÚPK, ale pro nový rok 
se chystá spousta změn při podávání žádostí. 
Ing. Fišer: 
Souhlasí, že v příštím roce bude s dotacemi problém. V minulých letech jsme získali poměrně velké 
množství dotací z různých zdrojů, které byly pro obec lukrativní, a nyní již v podstatě není kde 
žádat. Navíc objem finančních prostředků v národních dotačních programech se snižuje a evropské 
fondy pro toto programovací období jsou již téměř vyčerpány. V roce 2012 se tak bude dělat spíše 
to, co obec opravu potřebuje a nikoliv to, na co se poskytují dotace. 
p. Bezstarosti: 
Vyjádřil uspokojení s tím, že se konečně začaly řešit věci, které se 10-15 let neřešily. 
p. Vosáhlo: 
Vznesl dotaz, zda se v příštím roce plánuje vyřešení problémů s plísní v bytech v č.p. 96. 
Ing. Fišer: 
V č.p. 96 je s plísní opravdu problém, který však nemá jednoduché řešení. Již od r. 2008 je 
zpracován projekt na izolaci suterénu, jehož rozpočet je však cca. 800 tis. Kč. V příštím roce se 
plánuje prodej obecních bytů v novém sídlišti. Finance získané touto akcí by se mohly využít na 
opravy dalších obecních nemovitostí. 
p. Vosáhlo: 
Problém je také v tom, že se vyměnila okna za plastová a v domě se topí plynovými kamny WAW, 
teplo sálá jen kolem topidla, v rozích je chladno, sráží se tam vlhkost a pak se tvoří plíseň. 
Ing. Fišer: 
Je pravdou, že pouze odizolováním suterénu se problém zcela nevyřeší. Dále by bylo nutné řešit i 
způsob vytápění, neboť plynové WAWky jsou již překonaný způsob topení. 
p. Vosáhlo: 
Požádal, zda by bylo možné navýšit počet popelnic u č.p. 96, současný počet 5 ks nestačí. 
Ing. Fišer: 
Popelnice bude doplněna. V této souvislosti také upozornil, že konkrétně u popelnicového 
přístřešku u č.p. 96 stojí často zaparkovaný osobní vůz a popeláři tak nemohou odpadky vyvážet. 
p. Vosáhlo: 
Upozornil na to, že nájemnice z č.p. 96 p. …………… venčí své psy na chodbě v domě, také žádný 
z nájemníků v prvním patře neuklízí. 
Ing. Fišer: 
Nájemnici zašle výstrahu s upozorněním na hrubé porušování nájemní smlouvy a možnost výpovědi 
z bytu. 
 
Další příspěvky do diskuse nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení č. 09/12/2011 – 8.1: ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2012 s příjmy ve výši 25.389,46 
tis. Kč, výdaji ve výši 17.762,31 tis. Kč a přebytkem ve výši 7.627,15 tis. Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 
9 0 0 
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9) Zajištění inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2011 
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Při inventarizaci se v letošním roce musí postupovat podle nové 
vyhlášky. Z toho důvodu bylo nutné vydat mnoho nových interních předpisů, podle kterých bude 
inventarizace probíhat. Je vydána nová směrnice, sestaven plán inventarizace, příkaz k provedení 
inventur, jmenování ústřední inventarizační komise a dílčích komisí a jejich proškolení. V letošním 
roce bude inventarizace o to složitější, že od 1.1.2012 vlivem novely zákona o účetnictví začnou 
obce poprvé v historii odepisovat svůj majetek v hlavní činnosti stejně jako v podnikatelském 
sektoru, proto je třeba veškerý majetek zatřídit, určit dobu užívání, výši opotřebení a jak dlouho se 
ještě bude užívat. Na základě toho pak budou vypočteny příslušné oprávky a odpisy. Bude to 
administrativně velmi náročný proces. 
Příspěvky do diskuse nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení č. 09/12/2011 – 9.1: ZO bere na vědomí přípravy na zajištění průběhu inventarizace 
majetku a závazků obce k 31.12.2011. 

PRO PROTI ZDRŽ 
9 0 0 

 
 
10) Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Na příští rok je plánováno 6 veřejných zasedání, vždy týden 
předem se bude konat pracovní porada, kde bude veřejné zasedání připraveno. Jednacím dnem 
zůstává pondělí od 18 hodin. V případě nutnosti bude svoláno mimořádné zasedání. 
Příspěvky do diskuse nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení č. 09/12/2011 – 10.1: ZO schvaluje termíny zasedání zastupitelstva v roce 2012. 

PRO PROTI ZDRŽ 
9 0 0 

 
 
11) Majetkoprávní záležitosti 
V rámci tohoto bodu bylo projednáno několik záležitostí, týkající se majetku obce. Úvodní slovo 
přednesl Ing. Fišer. 
 
a) Bezúplatný převod p.p. 182/2. Jedná se o příkop u bývalé sklenohuťské silnice na straně ke 

hřbitovu. Tato parcela byla dosud vedena ve zjednodušené evidenci, u které nebyl v katastru 
nemovitostí zapsaný vlastník. Při digitalizaci katastrální mapy byl pozemek zapsán do majetku 
České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o příslušenství k místní komunikaci, ÚZSVVM nám nyní nabízí bezplatný převod 
tohoto pozemku. Příspěvky do diskuse nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 
Usnesení č. 09/12/2011 – 11.1: ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 182/2 -  trvalý travní 
porost o velikosti 32 m2 v k.ú. Holoubkov od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví obce. 

PRO PROTI ZDRŽ 
9 0 0 

 
b) Žádost p. ………… z č.p. … a ………………………… z č.p. … o odkup pozemku p.č. 416/5. 

Jedná se o dnes již bývalou přístupovou komunikaci k nemovitosti p. Havla v části obce „Na 
Rudě“. Tato komunikace byla nevyhovující, proto obec vybudovala jiný přístup z druhé strany 
nemovitosti po vykoupení pozemků od p. …… a ………………... Tento pozemek je proto nyní 
pro obec nepotřebný a může být prodán. Při zpracování geometrického plánu byl zjištěn 
nesoulad mezi evidencí na KÚ a skutečnou situací, proto se pozemek rozdělil na 4 části, 
přičemž každou z nich bude kupovat majitel vedlejší nemovitosti. Příspěvky do diskuse nebyly, 
proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Usnesení č. 09/12/2011 – 11.2: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 462, ostatní plocha – jiná plocha 
o výměře 15 m2 a pozemku p.č. 416/9, ostatní plocha – jiná plocha o výměře 45 m2 p. ………… 
……………………………, pozemku p.č. 416/5, ostatní plocha – jiná plocha o výměře 80 m2 
………………………………………………………., pozemku p.č. 416/8, ostatní plocha – jiná 
plocha o výměře 6 m2 p. ………………………………… a pozemku p.č. 416/10, ostatní plocha – 
jiná plocha o výměře 2 m2 ……………………………………………………., vše v k.ú. Holoubkov 
podle GP č. 744-114/2011 zpracovaného Ing. Jiřím Stránským za cenu 100,- Kč/m2 + náklady na 
převod. 

PRO PROTI ZDRŽ 
9 0 0 

 
c) Směna pozemků s firmou OLBRICH – CZ s.r.o. Jedná se o pozemky v okolí areálu úpravny 

vody a ČOV a pod účelovou komunikací vedoucí do Hamru. Po předběžných jednáních je 
společnost OLBRICH ochotná k odprodeji a směně pozemků. Nyní se schvaluje pouze záměr 
pro vyvěšení na úřední desku, v současné době probíhají jednání o ceně a podmínkách převodu. 
Žádné příspěvky do diskuse nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 
Usnesení č. 09/12/2011 – 11.3: ZO schvaluje záměr směny pozemků p.č. 153/2, ostatní plocha – 
manipulační plocha o výměře 51 m2 a p.č. 387/5, ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 9 
m2 podle GP č. 731-113/2011 zpracovaného Ing. Jiřím Stránským se společností OLBRICH – CZ 
spol. s r.o. 

PRO PROTI ZDRŽ 
9 0 0 

 
 
12) Různé 
p. Vildová: 
Informovala přítomné o konání prvního zasedání školské rady ve čtvrtek 15.12.2011 v novém 
složení. Rada schválila jako předsedkyni p. Annu Vildovou a dále byl sestaven jednací řád rady. 
 
 
13)  Interpelace členů zastupitelstva 
p. Vildová: 
Opětovně upozornila, že p. ……. parkuje s nákladním autem před nemovitostí p. …………… 
nevhodným způsobem. V současné době tam stejným způsobem parkuje další nákladní automobil. 
Dle jejího názoru může tuto situaci obec řešit vyhláškou nebo řádným označením „obytná zóna“. 
Ing. Fišer: 
Byl se na místě podívat, situace tam opravdu není dobrá. Pokusí se domluvit s policií, co se s tím dá 
dělat. 
p. Vild: 
Firemní nákladní automobily mají parkovat v areálu firmy a ne na veřejném prostranství. 
p. Vildová: 
Občany zajímá, kdo zaplatí úklid „Čadovky“. Zda budou náklady vyúčtovány občanům, kteří byli 
přistiženi při jejím znečišťování. 
Ing. Fišer: 
Není žádný právně relevantní důvod, na jehož základě by mohly být náklady někomu účtovány. 
Jednalo se o letitý problém, nyní se uvidí, jak dlouho ulička vydrží uklizená. 
p. Vildová: 
Na chodníku k MŠ se při dešti tvoří obrovská laguna, chodci musejí při jejím obcházení vstupovat 
do vozovky a s dětmi je to velmi nebezpečné. 
p. Bezstarosti: 
Upozornil, že v posledním zápise je nepřesně označeno místo, kde doporučil umístění zrcadla. Není 
to u č.p. 210, ale u křižovatky z Těškovské do sídliště. Dále vysvětlil důvody, proč omítl minule 
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navrženou odměnu, nepřijal ji z důvodu, že nesouhlasí s několika věcmi, které se dle jeho názoru 
nevyřešily tak, jak měly. Požádal o vysvětlení, proč se v ulici u p. Šnajdra udělal odvod dešťových 
vod překopem bez vyjádření stavebního výboru, a nedal se tam řádně akodren. Celá akce byla 
zbytečně drahá a navíc to není ani oficiální příčný práh. Vede tudy mezinárodní cyklostezka a je to 
nebezpečné. Byl by pro to, aby se to předělalo. 
p. Vild:  
Po této silnici teče od lesa voda až dolů do bytovek, namrzá to tam a navíc tam jezdí auta velmi 
rychle. Toto řešení podle něj vyřešilo obě věci najednou – odvod vody i zpomalení jízdy. Cena 
nebyla nijak výjimečná. 
Ing. Fišer: 
Obecně není příznivcem příčných prahů přes silnice, zpomalení provozu je nutné řešit jinými 
způsoby. 
 
 
14) 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 hlasováno a všechna hlasování proběhla řádně. 
 
Na závěr Ing. Fišer poděkoval všem za účast, pozval přítomné na středeční akci Zpívání 
u vánočního stromu a připomněl státní smutek za zesnulého pana Václava Havla. Popřál všem 
příjemné a klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém roce a zasedání ukončil 
ve 20:40 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………………… ……………………………………… 
 Miroslav Vild Ing. Lukáš Fišer 
 místostarosta starosta 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
p. Vildová Anna:  …………………………………… 
 
 
p. Ing. Tůma Zbyněk:  …………………………………… 
 
 
 
Zápis byl zpracován dne 29.12.2011. 
 
 
Zapsala: Zajíčková Michaela 
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