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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE HOLOUBKOV 

KONANÉHO  DNE 20.12.2010 
 

 
Přítomni:  Ing. Fišer, p. Vild, pí. Mgr. Křejdlová, pí. Mgr. Kořánová, pí. Vildová, p. Kurdík, 
                   Ing. Tůma, p. Bezstarosti, MUDr. Gutová, Bc. Hašek, p. Švihlová 
 
 
1) Zahájení, schválení programu 
Zasedání zahájil starosta Ing. Fišer v 18,10 hod., který také řídil další průběh jednání. Konstatoval, 
že z 11 členů zastupitelstva jsou dnes přítomni všichni členové, takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. V úvodu zastupitelům připomenul povinnost hlásit případný střet zájmů před 
projednáváním každého bodu jednání. Pořízením zápisu z dnešního jednání pověřil p. Grimmovou a 
p. Řezáčovou a upozornil, že počínaje dnešním dnem se bude z každého veřejného zasedání 
pořizovat zvukový záznam jako podklad pro tvorbu zápisu. Poté přivítal přítomné občany a 
seznámil je s návrhem programu zasedání zastupitelstva obce, který byl zveřejněn 7 dní před jeho 
konáním na úřední desce, na webových stránkách obce a na pozvánkách: 
 
Navržený program: 

1. Zahájení, schválení programu 
2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení 
4. Volba místostarostů 
5. Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva obce 
6. Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce 
7. Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2011 
8. Rekapitulace nesplněných usnesení z minulého volebního období 
9. Stanovení výše poplatku za popelné v roce 2011 
10. Hospodaření obce za 1. – 3. čtvrtletí 2010 
11. Změna rozpočtu č. II na rok 2010 
12. Rozpočet na rok 2011 
13. Zajištění inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2010 
14. Jmenování velitele SDH 
15. Různé 
16. Náměty a podněty občanů 
17. Usnesení a závěr 

 
Protože k navrženému programu nebylo připomínek, bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení č. 02/12/2010 – 1.1:  ZO schvaluje program jednání. 

PRO PROTI ZDRŽ 
11 0 0 

 
 
2) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
Do návrhové komise byli navrženi: Bc. Hašek, Ing. Tůma a p. Kurdík. 
 
Usnesení č. 02/12/2010 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Bc. Hašek, Ing. Tůma a 
p. Kurdík. 

PRO PROTI ZDRŽ 
8 0 3 
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Ing. Fišer upozornil členy návrhové komise, aby pečlivě sledovali a zapisovali, zda bylo o všech 
dnešních navržených usneseních hlasováno a s jakým výsledkem.  
 
Ověřovateli zápisu byly navrženy: p. Vildová a p. Švihlová. 
 
Usnesení č. 02/12/2010 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu p. Vildovou a p. Švihlovou. 

PRO PROTI ZDRŽ 
9 0 2 

 
Na minulém ustavujícím zasedání zastupitelstva byla zvolena volební komise ve složení – 
předsedkyně p. Iveta Šimanová, členka p. Iveta Suchá a člen p. Václav Šebek. Ten se z dnešního 
zasedání omluvil, proto byla jako třetí členka komise z řad občanů navržena p. Helena Černá.  
 
Usnesení č. 02/12/2010 – 2.3: ZO volí jako třetí členku volební komise p. Helenu Černou. 

PRO PROTI ZDRŽ 
11 0 0 

 
 
3) Kontrola usnesení 
Ing. Fišer uvedl, že na minulém ustavujícím zasedání zastupitelstva nebyl usnesením žádný úkol 
uložen a body, které byly přerušeny, jsou součástí dnešního jednání. Doporučil proto tento bod bez 
dalšího ukončit. 
 
 

4) Volba místostarostů 
V úvodu tohoto bodu Ing. Fišer zopakoval, že na ustavujícím jednání zastupitelstva navrhl, aby ve 
volebním období 2010 – 2014 byli zvoleni 2 neuvolnění místostarostové. Na pozici 1. místostarosty 
navrhl p. Mgr. Křejdlovou a na pozici 2. místostarosty navrhl p. Vilda. Na základě diskuze na dvou 
pracovních poradách zastupitelstva nyní tento návrh stahuje a vyzývá členy zastupitelstva, aby 
podali návrhy na obsazení pozic místostarostů. Paní Vildová na pozici 1. místostarosty navrhla pana 
Miroslava Vilda, pan Kurdík na pozici 2. místostarosty navrhl paní Mgr. Hanu Křejdlovou. Jiné 
návrhy nebyly. Oba kandidáti nominaci na místostarosty pro toto volební období přijali.  
 
Usnesení č. 02/12/2010 – 4.1: ZO schvaluje pro volební období 2010 – 2014 volbu dvou 
místostarostů. 

PRO PROTI ZDRŽ 
11 0 0 

 
Na základě rozhodnutí z ustavujícího zasedání zastupitelstva Ing. Fišer konstatoval, že volba 
místostarostů proběhne tajnou volbou. Poté byli volební komisí vyzváni jednotliví členové 
zastupitelstva, aby po obdržení hlasovacích lístků provedli tajné hlasování. Po sečtení všech hlasů 
v hozených do hlasovací urny předsedkyně volební komise p. Šimanová konstatovala, že 
p. Miroslav Vild získal celkem 10 hlasů a Mgr. Křejdlová získala celkem 9 hlasů. 
 
Usnesení č. 02/12/2010 – 4.2: ZO volí 1. místostarostou obce p. Miroslava Vilda. 

Počet hlasů v tajné volbě: 
10 

 
Usnesení č. 02/12/2010 – 4.3: ZO volí 2. místostarostou obce p. Mgr. Hanu Křejdlovou. 

Počet hlasů v tajné volbě: 
9 

 
Ing. Fišer konstatoval, že oba kandidáti obdrželi nadpoloviční počet hlasů, čímž byli zvoleni 
místostarosty pro volební období 2010 - 2014. Oběma místostarostům pogratuloval ke zvolení a 
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uvedl, že věří v úspěšnou spolupráci v celém tomto volební období. Poté seznámil s pracovní náplní 
pro oba místostarosty, která byla zpracována. K uvedené náplni nebylo žádných dotazů ani 
připomínek, proto bylo přistoupeno k hlasování.  
 
Usnesení č. 02/12/2010 – 4.4: ZO schvaluje náplň činnosti pro 1. a 2. místostarostu obce dle 
předloženého materiálu. 

PRO PROTI ZDRŽ 
11 0 0 

 
Dále Ing. Fišer uvedl, že měsíční odměna pro místostarosty se bude vyplácet podle Nařízení vlády 
č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pro 1. místostarostu navrhuje odměnu ve výši základu 
podle nařízení vlády + příplatek 4.000,- Kč a pro 2. místostarostu ve výši základu podle nařízení 
vlády + příplatek 2.000,- Kč. Příplatky budou místostarosty použity na krytí vedlejších nákladů jako 
např. telefonní poplatky, benzín atd. Odměna bude vyplácena ode dne zvolení tj. od 20.12.2010. 
Podle novely nařízení vlády platné od 1.1.2011 budou odměny uvolněných i neuvolněných 
zastupitelů obce sníženy o 5%.   
Dotazy ani připomínky nebyly, bylo proto přistoupeno k hlasování.  
 
Usnesení č. 02/12/2010 – 4.5: ZO schvaluje měsíční odměnu pro 1. místostarostu ve výši základu 
podle NV č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů + příplatek ve výši 4.000,- Kč a pro 2. 
místostarostu ve výši základu podle NV č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů + příplatek ve 
výši 2.000,- Kč s tím, že odměna bude vyplácena od dnešního dne. 

PRO PROTI ZDRŽ 
11 0 0 

 
 
5) Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva obce 
Ing. Fišer konstatoval, že na minulém ustavujícím zasedání, které se uskutečnilo dne 15.11.2010, 
bylo ustaveno celkem 5 výborů. Byly to výbory: kontrolní, finanční, sociálně-zdravotní a bytový, 
pro školství, kulturu a zájmové organizace a stavební. Dále uvedl, že na dnešním zasedání je třeba 
zvolit předsedy a členy těchto výborů, aby mohly začít od nového roku pracovat. Jako členové 
těchto výborů budou nominování někteří členové, kteří kandidovali v říjnových komunálních 
volbách. Navrhl, aby se volba předsedů a členů jednotlivých výborů konala veřejně. Následně uvedl 
složení jednotlivých výborů: 
  

- výbor kontrolní – předseda: Bc. Roman Hašek, členové: Ing. Demeter Jurista, Václav Černý, 
Ing. Bedřich Podhorský a František Hrůza. 

 
Protože připomínky ani jiné návrhy nebyly, bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení č. 02/12/2010 – 5.1: ZO volí členy kontrolního výboru: Bc. Roman Hašek – předseda, Ing. 
Demeter Jurista – člen, Václav Černý – člen, Ing. Bedřich Podhorský – člen, František Hrůza – člen. 

PRO PROTI ZDRŽ 
10 0 1 

 
 

- výbor finanční – předseda: Ing. Zbyněk Tůma, členové: MUDr. Václava Gutová, Anna 
Vildová, Hana Smejkalová a Alena Rejzková. 

 
Jiné návrhy ani připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Usnesení č. 02/12/2010 – 5.2: ZO volí členy finančního výboru: Ing. Zbyněk Tůma – předseda, 
MUDr. Václava Gutová – člen, Anna Vildová – člen, Hana Smejkalová – člen, Alena Rejzková – 
člen. 

PRO PROTI ZDRŽ 
10 0 1 

 
- výbor sociálně-zdravotní a bytový – předsedkyně: Zdeňka Švihlová, členové:  Mgr. Dagmar 

Kořánová, Hana Šašková, Božena Karasová a Pavla Švihlová. 
 
Protože jiné návrhy ani připomínky nebyly, bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení č. 02/12/2010 – 5.3: ZO volí členy sociálně-zdravotního a bytového výboru: Zdeňka 
Švihlová – předseda, Mgr. Dagmar Kořánová – člen, Hana Šašková – člen, Božena Karasová – člen, 
Pavla Švihlová – člen.  

PRO PROTI ZDRŽ 
10 0 1 

 
K výboru pro školství, kulturu a zájmové organizace Ing. Fišer uvedl, že na ustavujícím zasedání 
bylo rozhodnuto, že výbor bude mít 7 členů. Vzhledem k tomu, že je to výbor s poměrně širokou 
základnou činností, bylo nakonec nominováno celkem 9 členů. Připomínky k tomuto nebyly, proto 
bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení č. 02/12/2010 – 5.4: ZO mění své usnesení ze dne 15.11.2010 v části III. Schvaluje, bod č. 
3 čtvrtá odrážka s tím, že výbor pro školství, kulturu a zájmové organizace bude mít 9 členů.  

PRO PROTI ZDRŽ 
11 0 0 

 
- výbor pro školství, kulturu a zájmové organizace – předseda: Stanislav Kurdík, členové: 

Mgr. Jan Vodička, Vladislav Paleček, Ing. Marek Šiman, Martina Radová, Radovan 
Novotný, Miroslav Hošek, Daniel Opatrný, Jan Dongres st.  

 
Protože jiné návrhy ani připomínky nebyly, bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení č. 02/12/2010 – 5.5: ZO volí členy výboru pro školství, kulturu a zájmové organizace: 
Stanislav Kurdík – předseda, Mgr. Jan Vodička – člen, Vladislav Paleček – člen, Ing. Marek Šiman 
– člen, Martina Radová – člen, Radovan Novotný  - člen, Miroslav Hošek – člen, Daniel Opatrný – 
člen, Jan Dongres st. – člen. 

PRO PROTI ZDRŽ 
10 0 1 

 
- výbor stavební – předseda: Václav Bezstarosti, členové: Luboš Vondrášek, Ing. Petr Suchý, 

Tomáš Kuba, Eva Palečková.  
 
Jiné návrhy ani připomínky nebyly, bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení č. 02/12/2010 – 5.6: ZO volí členy stavebního výboru: Václav Bezstarosti – předseda, 
Luboš Vondrášek – člen, Ing. Petr Suchý – člen, Tomáš Kuba – člen Eva Palečková – člen. 

PRO PROTI ZDRŽ 
10 0 1 

 
Na závěr Ing. Fišer konstatoval, že výbory jsou ustavené a mohou od nového roku začít řádně 
pracovat. 
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6) Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce 
Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl Ing. Fišer. Konstatoval, že zastupitelstvo obce do této chvíle 
jednalo podle jednacího řádu, který byl v zastupitelstvu přijat v r. 2002. Od té doby došlo k několika 
novelám v zákoně o obcích a také se vyvíjí názor Ministerstva vnitra na to, jak by měly obce jako 
subjekty veřejné správy fungovat. V neposlední řadě návrh nového jednacího řádu odráží jeho názor 
na to, jak by po zkušenosti z minulého volebního období mělo zastupitelstvo jako nejvyšší orgán 
obce fungovat. Následně seznámil přítomné s některými změnami v novém jednacím řádu, který je 
přílohou tohoto zápisu, bude zveřejněn na internetu i na úřední desce. Po té byla otevřena diskuse 
k tomuto bodu, do které se nikdo nepřihlásil, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení č. 02/12/2010 – 6.1: ZO schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Holoubkov. 

PRO PROTI ZDRŽ 
11 0 0 

 
 
7) Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2011 
V tomto bodu Ing. Fišer seznámil přítomné s pevnými termíny konání veřejných zasedání ZO v r. 
2011, které byly předem projednány na pracovní poradě. Veřejná zasedání zastupitelstva obce se 
budou v roce 2011 konat: 24.1., 21.3., 16.5., 27.6., 12.9., 31.10. a 19.12. Vždy týden před veřejným 
zasedáním se bude konat pracovní porada, kde bude probíhat příprava veřejného zasedání.   
Do diskuse k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení č. 02/12/2010 – 7.1: ZO schvaluje termíny zasedání zastupitelstva v roce 2011. 

PRO PROTI ZDRŽ 
11 0 0 

 
 
8) Rekapitulace nesplněných usnesení z minulého volebního období  
Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl Ing. Fišer. Je toho názoru, že při přechodu z minulého období 
do současného volebního období bylo třeba provést inventuru těch usnesení, která byla přijata a 
která se realizovala a která nikoliv. Podle zákona usnesení přijaté v minulém volebním období 
nepozbývá platnosti dnem voleb, ale je nadále v platnosti. Připravil rozsáhlý materiál, který byl 
projednán také na poslední pracovní poradě. Všechna usnesení jsou připravena jako ukládací, aby 
bylo v započatých bodech pokračováno. Ke každému schválenému usnesení bude přidán termín, do 
kdy se má splnit, kdo za plnění usnesení zodpovídá a výrok, jestli usnesení bylo nebo nebylo 
splněno. Z minulého volebního období přechází celkem 29 přijatých usnesení, o kterých Ing. Fišer 
ve zkratce informoval. Dále uvedl, že v  rámci kontroly těchto usnesení se zastupitelstvo rozhodlo 
jeden bod usnesení revokovat, a to návrh firmy REVOS na rekonstrukci třetí sběrné jímky tlakové 
kanalizace v sokolovně – výměna čerpadel JUNG, kde je rozpor v ceně. Zbylých 28 bodů usnesení 
je připraveno k další realizaci, která bude v některých případech i několikaletá. Po té byla otevřena 
diskuse. 
p. Vild: 
Konstatoval, že je dost dílčích bodů, které byly přijímány v souvislosti, kdy se projednával stav 
vodohospodářského majetku. Jsou tam věci, které jsou opravdu dlouhodobého charakteru, a jsou 
tam věci, které v době přijímání obsahovaly např. 10 dalších podbodů, z nichž je např. 7 splněno a 
další 3 jsou dlouhodobějšího charakteru. K tomuto se bude zastupitelstvo vracet na začátku příštího 
roku, kdy se bude projednávat vodohospodářský majetek. Tam by se jednotlivé body měly 
prolustrovat  a  nechat  tam jen  ty  věci,  které  jsou  platné  pro  další  období.  Dále  uvedl,  že  ohledně 
vymáhání pohledávek za popelné od občanů byly k vymáhání předány pohledávky i za rok 2008. 
Zbývá předat rok 2009 a rok 2010. 
 
Další připomínky do diskuse nebyly, bylo proto přistoupeno k hlasování. Ing. Fišer navrhl, aby se 
nemuselo 29x jednotlivě hlasovat, schválit všechny tyto body v jednom hlasování. 
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Usnesení č. 02/12/2010 – 8.1: ZO ukládá stavebnímu výboru provedení soupisu všech obecních 
veřejných studní v obci včetně popisu stavu studní a návrhu na individuální řešení. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.2: ZO ukládá jednateli společnosti REVOS Rokycany s.r.o. předložit 
písemný návrh na řešení těchto 3 bodů (výběr srážkovného, velkoodběr el. energie, vyvážení kalů). 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.3: ZO ukládá starostovi, místostarostům, stavebnímu výboru, SDH a PO 
ZŠ a MŠ připravit návrh na řešení umístění školní družiny a zázemí pro činnost SDH. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.4: ZO ukládá starostovi projednat připomínky ke změně č. 3 ÚP 
s odpovědnými orgány, sladit ji s harmonogramem projednávání změny č. 4 ÚP a poté ji předložit 
ke schválení ZO. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.5: ZO ukládá jednateli společnosti REVOS Rokycany s.r.o. předložit 
písemný návrh na řešení bodů z roku 2008. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.6: ZO ukládá starostovi projednat s vedením TJ Sokol Holoubkov další 
postup ohledně výstavby víceúčelového hřiště u sokolovny. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.7: ZO ukládá 1. místostarostovi realizovat vodovodní přípojku 
k provozovně VONTEX dle původního projektu. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.8: ZO ukládá starostovi a místostarostům ve spolupráci se stavebním 
výborem upravit původní pasport dopravního značení, zveřejnit ho na internetových stránkách obce 
k připomínkám veřejnosti i zastupitelů, projednat s DOSS a SÚS Rokycany a realizovat nové 
dopravní značení v obci. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.9: ZO ukládá starostovi zjistit stav ve vymáhání pohledávek za popelné, 
připravit návrh řešení a zahrnout do vymáhání také pohledávky z roku 2009. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.10: ZO ukládá starostovi projednat s původním projektantem Ing. 
Pankrácem stav ve zpracování bezbariérových chodníků, dát kompletní projekt do souladu 
s požadavky SFDI, zajistit vydání stavebního povolení na celou akci a podat žádost o dotaci na tento 
projekt. Dále pokračovat v realizaci dalších opatření vyplývajících ze schválené bezbariérové trasy. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.11: ZO ukládá starostovi a 1. místostarostovi ve spolupráci se stavebním 
výborem projednat projekt rozpásmování vodovodních řadů ve střední části obce se správcem 
REVOS Rokycany s.r.o. a předložit návrh na řešení. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.12: ZO ukládá starostovi sledovat vývoj ohledně rekonstrukce a 
odbahnění Holoubkovského rybníka a poskytnout majiteli maximální podporu ze strany obce 
v realizaci této akce. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.13: ZO ukládá starostovi zadat zpracování projektové dokumentace na 
rekonstrukci komunikace, veřejného osvětlení a realizace nových parkovacích stání v části obce „Ke 
Kabelu“ a ve „Starém sídlišti“ a zajistit vydání stavebního povolení na celou akci. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.14: ZO ukládá starostovi vyvolat jednání s původním projektantem akce 
Ing. Machem a společností REVOS Rokycany s.r.o. ohledně PD na rekonstrukci kanalizace v části 
obce „Chejlavy“, případně zadat zpracování oponentury k předložené PD. Poté PD buď upravit 
a/nebo zajistit vydání stavebního povolení a zjistit stav v podané žádosti o dotaci, příp. podat žádost 
znovu. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.15: ZO ukládá starostovi vyvolat jednání se SÚS Rokycany ohledně 
technického stavu hlavní komunikace II/605 vč. dořešení převzetí její části do správy SÚS a naopak 
převod bývalé Sklenohuťské silnice do majetku obce. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.16: ZO ukládá starostovi, místostarostům, stavebnímu výboru a PO ZŠ a 
MŠ prověřit a zadat zpracování návrhu na řešení optimalizace spotřeby plynu ve všech 3 budovách 
PO. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.17: ZO ukládá starostovi, místostarostům a stavebnímu výboru zajistit 
veškeré podklady pro administraci dotace z ROP Jihozápad na dostavbu DPS a zajistit pokračování 
v realizaci této akce. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.18: ZO ukládá starostovi zrealizovat změnu vytápění ve zbývajících 
obecních bytech „Na starém sídlišti“ po dohodě s jednotlivými nájemníky. 
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Usnesení č. 02/12/2010 – 8.19: ZO ukládá starostovi nechat možnost podávat návrhy na změnu ÚP 
č. 4 ještě otevřenou a zjistit u zpracovatele ÚP Ing. arch. Leitla požadavky na změny ÚP po roce 
2015 v souvislosti s novelou zákona o územním plánování. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.20: ZO ukládá starostovi a místostarostům provést odladění nově 
nainstalovaného bezdrátového rozhlasu, využívat všechny jeho funkce a postupně provést 
demontáže starého rozhlasu. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.21: ZO ukládá starostovi projednat s firmou AAA Thermohouses Ltd. 
Praha možnosti v pokračování projektu řešení bytových domů „Na Rudě“. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.22: ZO ukládá 1. místostarostovi provést závěrečné vyúčtování dotace 
z PSOV PK 2010. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.23: ZO ukládá starostovi provést závěrečné vyúčtování dotace z POV 
MMR 2010. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.24: ZO ukládá starostovi provést všechny nutné kroky k realizaci 
převodu nemovitosti – bývalého SVAZARMU na nového majitele sdružení AVZO Holoubkov. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.25: ZO ukládá starostovi projednat budoucnost obecní plynové kotelny 
v novém sídlišti se zástupci POLYTEZY, jednotlivých SVJ a BD, připravit maximum podkladů a 
předložit bod k projednání ZO. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.26: ZO ukládá starostovi, místostarostům a stavebnímu výboru sledovat 
akci opravy hráze rybníka a výstavby chodníku na hrázi. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.27: ZO ukládá starostovi poskytnout součinnost firmě ČEZ Distribuce 
a.s. při realizaci akce Propoj VN mezi transformátory. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.28: ZO revokuje své usnesení ze dne 30.8.2010, část II. Schvaluje, bod 
č. 4 ohledně výměny čerpadel JUNG ve sběrné jímce č. 3 tlakové kanalizace u sokolovny. 
Usnesení č. 02/12/2010 – 8.29: ZO ukládá starostovi a 2. místostarostovi zabezpečit poskytnutí daru 
ve výši 10.000,- Kč konkrétní obci v severočeském regionu postižené srpnovou povodní. 

PRO PROTI ZDRŽ 
11 0 0 

 
 
9) Stanovení výše poplatku za popelné v roce 2011 
Ing. Fišer konstatoval, že výši poplatku již zastupitelstvo předjednalo na pracovní poradě. Poplatek 
musí být stanoven obecně závaznou vyhláškou, nikoliv pouze usnesením zastupitelstva. Po té předal 
slovo p. Kurdíkovi – zástupci firmy Rumpold, který přítomné seznámil s vývojem množství 
ukládání odpadu z obce a kalkulaci ceny za svoz, přepravu a odstranění směsného komunálního 
odpadu pro rok 2011. Konstatoval, že v roce 2008 se zastavil rostoucí trend ukládání odpadů na 
skládku na množství 400 tun za rok a již po dobu 3 let se nezvyšuje. V roce 1999 bylo z obce 
svezeno 230 tun směsného komunálního odpadu. Je potěšitelné, že občané stále ve větší míře třídí 
odpad na jednotlivé složky – papír, plast a sklo. V obci byly během letošního roku navýšeny počty 
nádob na tříděný odpad. Zdůraznil také, že čím více odpadu se vytřídí, tím méně bude obec platit za 
skládkování. Od 1.1.2010 došlo ke zvýšení zákonné sazby DPH z 9% na 10% . Pro rok 2011 se 
cena za svoz, přepravu a odstranění SKO pro obec Holoubkov nemění a zůstává ve stejných 
relacích jako v předchozím roce. Toto ustanovení platí, pokud nedojde v průběhu roku ke změně 
sazby DPH, ke změně ceny za skládkovné, případně enormnímu nárůstu ceny pohonných hmot. 
Z pohledu zastupitele dále konstatoval, že v roce 2010 potřebuje obec mít 980 tis. Kč na odpady, ale 
vybráno od občanů je jen 930 tis. Kč. Konstatoval, že je proto opravdu třeba navýšit poplatek 
alespoň o 20,- Kč za občana pro příští rok. Separovaný odpad uložený do zvonů platí obec v plné 
výši. Jedná se o částku 300 tis. Kč za rok. Do poplatku jsou zahrnuty popelnice, kontejnery na 
velkoobjemový odpad a svoz nebezpečných odpadů. 
Ing. Fišer dodal, že cena za popelné je stále regulována zákonem částkou 500,- Kč na obyvatele. 
V letošním roce byl poplatek ve výši 470,- Kč. Vzhledem ke zvýšení nákladů na svoz a sběr odpadu 
bude pro příští rok navýšen o 20,- Kč, takže poplatek za 1 občana trvale hlášeného v obci bude 
v roce 2011 činit 490,- Kč. I když bude poplatek navýšen, obci poprvé za poslední dobu nepokryje 
ani v návrhu rozpočtu předpokládané náklady na svoz odpadů. 
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Diskuse: 
p. Beran: 
Vznesl dotaz, zda by bylo možné ohlídání velkoobjemových kontejnerů, co se do nich hází. 
p. Kurdík: 
Reagoval na dotaz p. Berana s tím, že již v minulosti toto bylo zabezpečeno dozorem pracovníka 
z Rumpoldu, který kontejnery hlídal. Uvedl, že je to dobrá služba, ale něco stojí. Lidé do kontejnerů 
stále odkládají odpad, který tam nepatří. Zaplatí se odvoz odpadu a musí se také zaplatit ten člověk, 
který u kontejneru dělá dozor. 
Ing. Fišer: 
Hlídání kontejnerů možné je a je možné to zabezpečit i pracovníky obecního úřadu. Jedná se však 
o to, co chceme mít za cíl. Jestli aby tam lidé neházeli to, co tam nepatří, pak je to možné. Limitovat 
ovšem objem toho, co tam lidi vyvezou, je problém, protože pak to stejně někde v obci skončí a 
obec pak musí zajistit likvidaci takovéhoto odpadu na vlastní náklady. 
p. Vild: 
Uvedl, že v minulosti se záměrně dělalo to, že  nejdříve byl proveden svoz nebezpečných odpadů, 
kam se má nebezpečný odpad odkládat a následně byly do obce přistaveny kontejnery na 
velkoobjemový odpad. Není však jedna akce, aby se v těchto kontejnerech nebezpečný odpad 
neobjevil. Vše je zkrátka o lidech. 
Další připomínky nebyly, bylo proto přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení č. 02/12/2010 – 9.1: ZO schvaluje OZV č. 1/2010, kterou se stanovuje výše poplatku za 
popelné v roce 2011. 

PRO PROTI ZDRŽ 
11 0 0 

 
 
10)  Hospodaření obce za 1. – 3. čtvrtletí 2010 
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Konstatoval, že letošní rozpočet byl minulým zastupitelstvem 
schválen s příjmy 15,609 tis. Kč a výdaji 30,393 tis. Kč, čili se schodkem ve výši 14,784 tis. Kč. 
Schodek byl způsoben tím, že v návrhu rozpočtu byly zakalkulovány výdaje na realizaci investiční 
akce „Dostavba DPS“, na kterou jsme dostali dotaci, ale podle rozpočtových pravidel byl příjem 
dotace naplánován až na rok 2011. Obec musí celou akci zrealizovat, zaplatit a potom zpětně 
dostaneme peníze zpátky. Takové jsou podmínky dotací z evropských fondů. První rozpočtovou 
změnou byly příjmy upraveny na 16,717 tis. Kč a výdaje na 25,414 tis. Kč, čímž byl deficit snížen 
na 8,698 tis. Kč. Z investiční akce „Dostavba DPS“ bylo proinvestováno necelých 5 mil. Kč, poté 
byla akce zatím zastavena. Pokračovat by měla příští rok, protože dotaci obec opakovaně obdržela. 
Příjmy k 30.9.2010 jsou vykázané ve výši 13,402 tis. Kč, výdaje 20,162 tis. Kč. Skutečný deficit 
k 30.9. tak činil 6,760 tis. Kč. Na běžných účtech měla obec k tomuto datu 12,730 tis. Kč a na 
podílových listech IKS 3,196.444,-  Kč. 
Po té Ing. Fišer předal slovo nově zvolenému předsedovi finančního výboru Ing. Tůmovi: 
Ing. Tůma uvedl, že pokud jde o hospodaření za 1. – 3. čtvrtletí 2010, bylo projednáno na pracovní 
poradě, položky se vyvíjejí v souladu s plánem. Pár věcí je třeba doladit, což bude předmětem druhé 
změny rozpočtu. Jiné připomínky k hospodaření nemá. 
Diskuse: 
p. Kořán: 
Vznesl dotaz, zda je možné nějakým způsobem vymáhat po poskytovateli dotace náhradu škody 
z prodlení ve vyplacení peněz. 
Ing. Fišer: 
Uvedl, že vymáhání není možné. Některé obce to zkoušely, ale soudy jejich žaloby zamítly, čímž 
naopak ještě měly náklady na soudní výlohy. Právní nárok na dotaci vzniká až po podpisu smlouvy 
o dotaci, k čemuž u páté výzvy ROP nikdy nedošlo. Přehodnocování a policejní vyšetřování začalo 
ještě před podpisem smluv. 
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p. Vild: 
Dopadli jsme ještě dobře z toho důvodu, že jsme nepotřebovali úvěr a všechno jsme utáhli ze svých 
peněz. Jsou obce, které proinvestovaly celou částku, vzaly si překlenovací úvěr a ve finále dotaci 
nedostaly.  
Protože jiné připomínky nebyly, bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení č. 02/12/2010 – 10.1: ZO bere na vědomí hospodaření obce za 1. – 3. čtvrtletí 2010. 

PRO PROTI ZDRŽ 
11 0 0 

 
 
11) Změna rozpočtu č. II na rok 2010 
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Druhá změna rozpočtu reaguje na aktuální vývoj v hospodaření 
obce v příjmech a výdajích. V rámci daňových příjmů se navyšují příjmy o 400 tis. Kč. Dále jsou 
zde drobné úpravy položek, dostali jsme např. dotaci ve výši 4.512,- Kč na přípravu sčítání lidu, 
které započne v únoru 2011. Dále jsme také obdrželi dotaci na činnost SDH ve výši 26.448,- Kč. 
V běžných výdajích se snižují položky na vodohospodářství, to jsou prostředky, které se v letošním 
roce neproinvestovaly a dále se navyšují položky na odvoz odpadků. V investičních výdajích se 
upravují položky na neproinvestovaných akcích, některé tyto položky přecházejí do dalšího roku. 
Úpravou rozpočtu dochází k navýšení příjmů o 620.629,- Kč, snížení výdajů o 1,691.432,- Kč. 
Celkový rozpočet obce po této II změně by měl skončit v deficitu 6,385.990,- Kč. Deficit bude plně 
pokryt z vlastních  prostředků obce. 
Po té Ing. Fišer předal slovo předsedovi finančního výboru Ing. Tůmovi, který uvedl, že II změna 
reflektuje vývoj v životě obce a týká se pouze drobných úprav, které reagují na skutečnost. Jinak 
nemá připomínek.  
Diskuse: 
p. Vild: 
Uvedl, že ve výdajové oblasti je třeba také vidět, že relativně vysoký schodek v letošním roce 
zapříčinilo technické opatření s realizací akce místní komunikace v Chejlavech, kde se tato akce 
realizovala v roce 2009 a platila se až v r. 2010 vzhledem k tomu, že faktury měly splatnost 60 dnů. 
Byly tak placeny až v začátku  letošního roku ve výši cca 6 mil. Kč. Rozpočet roku 2009 byl 
výrazně přebytkový. Do rozpočtu roku 2010 spadlo do výdajů: akce DPS, výměna oken v obecních 
bytech a komunikace v Chejlavech. 
Jiné dotazy ani připomínky nebyly, bylo přistoupeno k hlasování.  
 
Usnesení č. 02/12/2010 – 11.1: ZO schvaluje změnu č. II rozpočtu obce na rok 2010. 

PRO PROTI ZDRŽ 
11 0 0 

 
 
12) Rozpočet obce na rok 2011 
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Konstatoval, že rozpočet je připravený, i když zatím nejsou 
známy všechny podklady. Je třeba ho schválit, aby obec nemusela na začátku roku hospodařit 
v režimu rozpočtového provizoria. Celkové příjmy v roce 2011 jsou předpokládány ve výši 
26 084,48 tis. Kč a výdaje ve výši 20 816,39 tis. Kč. Celková bilance rozpočtu je tak přebytková ve 
výši 5 268,10 tis. Kč, čímž se vyrovnává letošním deficit. Co se týká investic na rok 2011, jsou 
v rozpočtu plánované: Dostavba DPS – ve výši 8 mil. Kč, vybudování chodníku na hrázi rybníka – 
1,900 mil. Kč, nové veřejné osvětlení na hrázi rybníka – 400 tis. Kč, dále dopravní označení v obci, 
nedodělky v rámci dětského hřiště u MŠ v nákladu 100 tis. Kč, klubovna SDH – 300 tis. Kč. Dále 2 
projektové dokumentace, a to na vybudování bezbariérových chodníků po obou stranách hlavní 
silnice a na realizaci nové komunikace, parkovacích stání a veřejného osvětlení v části obce ke 
„Kabelu“, garáže a staré sídliště. Celý rozpočet obce bude po schválení zveřejněn na úřední desce a 
na internetu, takže bude k dispozici všem zájemcům. 
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Poté Ing. Fišer předal slovo předsedovi finančnímu výboru Ing. Tůmovi, který konstatoval, že 
rozpočet na rok 2011 je v příjmové části je sestaven tak, že příjmy jsou reálné a vycházejí ze 
skutečnosti roku 2010. Co se týká daňových příjmů, tam se pokles zastavuje a asi tak bude 
odpovídat příjem jako v roce 2010. Výdaje na provoz jsou sestaveny opět podle skutečnosti. Při 
pohledu na hospodaření v roce 2010 a na plán na rok 2011, tak pokud se sečtou příjmy a výdaje, je 
vidět, že hospodaření za 2 roky je celkem vyrovnané. Jiné připomínky k sestavení rozpočtu na rok 
2011 nemá. 
Diskuse: 
p. Vild: 
Navrhl dát do rozpočtu do výdajů finanční částku na zatravnění druhé poloviny hasičského cvičiště. 
Vzhledem k tomu, kdy se bude provádět odbahnění rybníka, bude případně doplněno během roku 
v rámci rozpočtové změny. 
Další připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení č. 02/12/2010 – 12.1: ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2011 s příjmy ve výši 26 084,48 
tis. Kč, výdaji ve výši 20 816,39 tis. Kč a přebytkem ve výši 5 268,10 tis. Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 
11 0 0 

 
 
13) Zajištění inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2010 
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Konstatoval, že obec má podle zákona povinnost inventarizovat 
svůj majetek a závazky vždy k 31.12. Bylo zpracováno organizační opatření k zajištění 
inventarizace. Inventura bude probíhat od 29.12.2010 do 21.1.2011. K zajištění průběhu inventury 
byla jmenována hlavní inventarizační a likvidační komise ve složení: p. Vildová Anna – 
předsedkyně, p. Řezáčová Vladislava – členka, p. Zajíčková Michaela – členka, Ing. Fišer Lukáš – 
člen  a  p.  Vild  Miroslav  –  člen.  Samostatnou  inventuru  provede  PO  ZŠ  a  MŠ  a  zpráva  z  této  
inventury bude předána na obec do 21.1.2011. Závěrečná zpráva bude projednána a schválena 
včetně vyřazení majetku na zasedání ZO v lednu 2011. Po té byla otevřena diskuse: 
p. Vild: 
Konstatoval, že asi bude problém se závěrečnými čísly s termínem do 25.1. ohledně  uzávěrky roku. 
Ing. Fišer: 
Uvedl k tomu, že právě výsledky inventury bude účetní potřebovat do uzávěrky roku.  
Jiné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení č. 02/12/2010 – 13.1: ZO schvaluje Organizační opatření k zajištění inventarizace majetku 
obce k 31.12.2010. 

PRO PROTI ZDRŽ 
11 0 0 

 
 
14) Jmenování velitele SDH 
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Konstatoval, že do této chvíle vykonával funkci velitele jednotky 
hasičů p. Miloš Moutelík. Vzhledem k tomu, že v současné době v obci nepobývá, navrhla na svém 
jednání členská schůze hasičů na nového velitele SDH p. Lukáše Pelce a jeho zástupce p. Petra 
Dongrese. SDH dává návrh, velitele jmenuje starosta obce a jmenování potvrzuje zastupitelstvo 
obce. Ke jmenování je potřeba také vyjádření Hasičského záchranného sboru PK, zdali dotyčný 
splňuje veškerá kritéria pro zabezpečení chodu SDH. Žádost byla odeslána 7.12.2010, zatím 
vyjádření nedošlo, ale se souhlasem HZS by neměl být problém, protože p. Pelc všechna 
předepsaná školení absolvoval. 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Usnesení č. 02/12/2010 – 14.1: ZO schvaluje jmenování velitelem jednotky SDH Holoubkov p. 
Lukáše Pelce, Holoubkov 70. 

PRO PROTI ZDRŽ 
11 0 0 

 
 
15) Různé 
 

a) žádost firmy AKTIV 95 Opava s.r.o. o souhlas s užitím znaku obce na sběratelskou 
sérii reklamních předmětů - odznáčků 

Bylo projednáno na pracovní poradě. Vzhledem k tomu, že k použití znaku obce podle zákona musí 
dát souhlas zastupitelstvo, navrhl Ing. Fišer po prověření, o co se jedná, tento souhlas výše uvedené 
firmě k použití znaku naší obce přidělit. Připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení č. 02/12/2010 – 15.1: ZO schvaluje udělení souhlasu s užitím znaku obce firmě AKTIV 95 
OPAVA s.r.o. za účelem výroby reklamních předmětů s připínáčkem nebo magnetem. 

PRO PROTI ZDRŽ 
11 0 0 

 
b) žádost slečny Anity Mikutové, Holoubkov 53 o finanční příspěvek na závody psích 

spřežení na mistrovství světa na Slovensku v obci Donovaly dne 10. – 13.2.2011 
Bylo projednáno na pracovní poradě s tím, že jí bude poskytnut příspěvek 5.000,- Kč vzhledem 
k tomu, že v minulém volebním období žádný příspěvek nečerpala. Finanční částka jí bude 
poskytnuta zpětně až po prokázání účasti na těchto závodech. 
Pan Kurdík vznesl dotaz, z jaké kapitoly se bude čerpat tento příspěvek. Ing. Fišer odpověděl, že 
z kapitoly příspěvků organizacím. 
Dále p. Kurdík konstatoval, že slečna Mikutová v žádném případě na těchto závodech nebude 
reprezentovat obec Holoubkov, ale Mushers klub Kladno. Pan Vild dodal, že pokud by 
reprezentovala obec, tak je to v pořádku, pokud reprezentuje někoho jiného, tak je to problém. Po 
těchto připomínkách Ing. Fišer navrhl tento bod přesunout na příští jednání ZO, až se zjistí další 
podrobnosti.   
 

c) žádost nestátního zdravotnického zařízení Domov svatého Josefa – Oblastní charita 
Červený Kostelec o příspěvek na provoz 

Ing. Fišer k tomuto konstatoval, že obec přispívá jen do takových zařízení, ve kterých jsou 
holoubkovští občané. Připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení č. 02/12/2010 – 15.2: ZO schvaluje poskytnutí daru Oblastní charitě Červený Kostelec pro 
Domov svatého Josefa v Žirči. 

PRO PROTI ZDRŽ 
0 11 0 

Návrh nebyl přijat. 
 

d) žádost PO ZŠ a MŠ o souhlas s vyřazením majetku v rámci inventarizace 
Mgr. Kořánová, ředitelka PO, požádala o vyřazení majetku z evidence ve středisku základní školy 
v celkové částce 5.590,80 Kč, ve středisku školní jídelny 7.119,- Kč, ve středisku školní družiny 
1.380,- Kč a ve středisku mateřské školy 107.593,- Kč. Celková částka vyřazeného majetku činí 
v pořizovací ceně 121.682,80 Kč. Ing. Fišer podotkl, že návrh je předkládán zastupitelstvu, neboť 
souhlas s vyřazením majetku PO dává zřizovatel. 
Diskuse: 
p. Bezstarosti: 
Vznesl dotaz, zda by se některé věci – skříně nemohly nabídnout k odprodeji. 
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Mgr. Kořánová: 
Reagovala na dotaz p. Bezstarosti s tím, že majetek byl vyřazován postupně a skříně byly umístěny 
v kotelně obce, lavice jsou ve Svazarmu. V současné době co je umístěno v kotelně, je k dispozici. 
Ostatní je fyzicky zlikvidované. 
Ing. Fišer: 
Informoval, že se zde jedná o účetní vyřazení z evidence, fyzická likvidace zřejmě probíhala 
průběžně. 
p. Kalousová Miloslava: 
Navrhla poskytnout nepoužitý nábytek do oblastí zasažených povodněmi.  
Ing. Fišer: 
Poděkoval p. Kalousové za návrh. Obec bude některé severočeské obci posílat finanční dar a může 
přitom nabídnout i vyřazený nábytek. 
Ing. Tůma: 
Poukázal na datum u některých položek rok 2003 a předpokládá, že to není datum pořízení. 
p. Vild: 
Odpověděl Ing. Tůmovi, že se jedná o datum zřízení PO, nikoliv o datum pořízení majetku. 
Ing. Tůma: 
Vznesl dotaz, jaký je skutečný datum pořízení majetku. 
Mgr. Kořánová: 
Odpověděla Ing. Tůmovi, že rok 1.1.2003 je skutečně rok vzniku PO  ZŠ a MŠ a majetek v základní 
škole, školní družině, mateřské škole a školní jídelně byl zařazen v tomto datu. Ve školní jídelně 
např. škrabka na brambory v celkové hodnotě 7.119,- Kč byla zařazena k 1.1.2003, je vyřazena pro 
nefunkčnost a byla pořízená nová v hodnotě přes 30 tis. Kč. Stará škrabka byla pořízena již za 
bývalé kuchařky paní Irmy Zajíčkové.   
p. Vild: 
Nový pavilon v mateřské škole se vybavoval při otevření asi v r. 1979. Tehdy se pořizoval nový 
nábytek. Vyřazený nábytek cca 30 let starý by si těžko někdo dnes dával do bytu. 
MUDr. Gutová: 
Dodala, že věci byly vyřazeny fyzicky, ale ne papírově. 
 
Protože další dotazy nebyly, bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení č. 02/12/2010 – 15.2: ZO schvaluje vyřazení majetku z evidence PO ZŠ a MŠ  Holoubkov 
dle předloženého rozpisu. 

PRO PROTI ZDRŽ 
11 0 0 

 
 
16) Náměty a podněty občanů 
p. Černá Helena: 
Vznesla dotaz, zda je místní hřbitov udržován i v zimním období. U příchodu k obřadní síni je 
překop s prknem a uličky mezi hroby nejsou prohrabané. 
Ing. Fišer: 
Reagoval na dotaz pí. Černé s tím, že obec má najatého správce hřbitova pí. Mandovou a ta by měla 
hřbitov udržovat jak v létě, tak i v zimě. Na hřbitov byl dodán posypový materiál, takže s údržbou 
by neměl být problém. Na překop se podívá a zjistí příčinu. Úklid uliček zaurguje, aby byl hřbitov 
připraven na nadcházející vánoční svátky. 
 
 
17) Usnesení a závěr 
Ing. Fišer požádal návrhovou komisi o stanovisko, zda bylo hlasováno o všech návrzích a zda 
hlasování proběhla řádně. Ing. Tůma potvrdil, že o všech bodech bylo hlasováno a všechna 
hlasování proběhla řádně. 
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Bc. Hašek: 
Nehlasovalo se o dvou věcech – čerpadla a příspěvek Anitě Mikutové. 
Ing. Fišer: 
Reagoval na Bc. Haška s tím, že čerpadla byla zahrnuta v celkovém bodu usnesení, kde se 
hlasovalo o všech 29 bodech najednou, a příspěvek sl. Mikutové byl odložen do příštího jednání. 
 
Na závěr Ing. Fišer popřál všem zastupitelům i občanům pěkný zbytek roku, klidné prožití Vánoc a 
pozval veřejnost ve středu od 17:00 hodin na 3. ročník Setkání u vánočního stromu, kde vystoupí 
děti z MŠ a ZŠ a také rokycanský sbor Rokytička. Členům zastupitelstva předal malý dárek 
k Vánocům. Poté zasedání ve 20:35 hodin ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………………… ……………………………………… 
 Miroslav Vild Ing. Lukáš Fišer 
 místostarosta starosta 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
p. Vildová Anna:  …………………………………… 
 
 
p. Švihlová Zdeňka:  …………………………………… 
 
 
 
 
Zapsala: Grimmová 
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