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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HOLOUBKOV 
KONANÉHO DNE 21.3.2022 

 

 

Přítomni:   Ing. Fišer, p. Kurdík, p. Vild, p. Černý, Mgr. Vodička, p. Bezstarosti, Mgr. Křejdlová, 

                   Ing. Tůma, Ing. Suchý, p. Vondrášek 

Omluveni: MUDr. Gutová (rodinné důvody) 

 

 

1) Zahájení, schválení programu jednání 

Zasedání zahájil starosta Ing. Fišer v 17:10 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 přítomno 10 z 11 členů zastupitelstva, 

MUDr. Gutová se omluvila z rodinných důvodů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Zastupitelům připomenul jejich povinnost hlásit případný střet zájmů před projednáváním každého 

bodu jednání. Pořízením zápisu z dnešního jednání pověřil Mgr. Křejdlovou 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. Kontrola usnesení 

4. Náměty a podněty občanů 

5. Provozování vodohospodářského majetku obce firmou REVOS Rokycany 

6. Hospodaření PO ZŠ a MŠ v roce 2021, rozpočet PO na rok 2022 

7. Investiční akce a dotace 

8. Výsledky inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2021 

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. 16/03/2022 – 1.1:  ZO schvaluje program jednání. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 1 

 

 

2) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

Do návrhové komise byli navrženi: p. Vild, p. Kurdík a Mgr. Křejdlová. 

 

Usnesení č. 16/03/2022 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Vild, p. Kurdík a 

Mgr. Křejdlová. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 2 

 

Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Vondrášek a Mgr. Vodička. 
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Usnesení č. 16/03/2022 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu p. Vondráška a Mgr. Vodičku. 

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. Navrhl revokovat usnesení 

týkající se uzavření SOD na stavbu „Rekonstrukce kanalizace Chejlavy – 2. etapa“ s firmou 

DEKAKOM plus s.r.o., Rokycany, která z výběrového řízení odstoupila a smlouvu nepodepsala. 

 

Usnesení č. 16/03/2022 – 3.1: ZO revokuje své usnesení č. 15/12/2021 – 10.3 ze dne 20.12.2021. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Celá kontrola usnesení bude zveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách obce a je 

přílohou tohoto zápisu. Poté požádal předsedu kontrolního výboru p. Černého o stanovisko výboru. 

P. Černý konstatoval, že kontrola usnesení proběhla v pořádku, výbor nemá připomínek. 

Diskuze: 

Ing. Tůma – zeptal se, jak to vypadá s opravou schodiště do budovy OÚ. 

p. Kurdík – již proběhlo několik výběrových řízení, firmy se do nich buď vůbec nepřihlásily, nebo 

postupně odstupovaly. Obecně o takovéto zakázky není zájem, nyní jedná s další firmou. 

Další připomínky ke kontrole usnesení nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 16/03/2022 – 3.2: ZO bere na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení ZO. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

4) Náměty a podněty občanů 

p. Vácha – v prosinci podával žádost o výstavbu opěrné zdi mezi jeho pozemkem a Sokolovnou po 

provedených terénních úpravách a dosud nedostal žádnou odpověď. 

Ing. Fišer – minulý týden tam proběhlo se stavebním výborem místní šetření a byly projednány 

jednotlivé varianty, nyní by bylo dobré se na místě sejít i s p. Váchou a stanovit další postup. Byl 

dohodnut konkrétní termín schůzky. 

 

 

5) Provozování vodohospodářského majetku obce firmou REVOS Rokycany 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. V roce 2021 se v této oblasti řešily následující záležitosti: 

• nová vodovodní přípojka k bytovce č.p. 46, 

• nákup 9 ks fakturačních náhradních vodoměrů kvůli povinnému cejchování, v letošním roce se 

nakoupí dalších 13 ks, 

• výměna čerpadla v dešťové zdrži na ČOV – po 20 letech životnosti již neopravitelné, 

• výtok splaškových vod do Hůrského potoka – řešeno s majiteli okolních nemovitostí, příčinou 

byla porucha čerpadel v čerpacích stanicích a nepročištěné odlehčovací šachty, 

• prodlouženo povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do Holoubkovského potoka o 5 let, 

• zpracován a vydán nový kanalizační řád stokové sítě, 

• povinná aktualizace Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizací s ohledem na změnu 

pořizovacích hodnot – připraveno ke schválení na dnešním jednání, 

• prodloužení provozování vodohospodářského majetku obce firmou REVOS do r. 2025. 
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Pro rok 2022 je v plánu zabývat se následujícími akcemi: 

• výměna ATS ve vodojemu – po 20 letech na konci životnosti, 

• zpracování studie dálkového vodovodu Strašice – Zbiroh s přípojkou do Holoubkova vč. nového 

vodojemu, 

• rozbory usazeného kalu na ČOV – překročeny hodnoty rtuti, benzenu, toluenu a dalších látek, 

pátrá se po původci znečištění, 

• rekonstrukce dešťové kanalizace Chejlavy – 2. etapa, 

• zpracování PD na zasíťování stavebních parcel v horních Chejlavech, 

• nový model provozování vodohospodářského majetku VSR od r. 2026. 

Diskuze: 

Ing. Tůma – zeptal se, zda nemá REVOS informace o kontrolách ze strany MZe ohledně 

dodržování Plánu financování obnovy V+K. 

Ing. Fišer – informace o těchto kontrolách nemá, nicméně zodpovědnost za dodržování tohoto plánu 

má vlastník infrastrukturního majetku, nikoliv provozovatel. 

p. Vild – zeptal se, zda po vybudování další větve společného vodovodu z Brd bude kapacitně stačit 

stávající úpravna vody ve Strašicích. 

Ing. Fišer – toto se bude teprve posuzovat a bude řešeno v projektové dokumentaci. 

Mgr. Vodička – je znám nějaký časový horizont, kdy bude připojení realizováno. 

Ing. Fišer – zatím žádný termín znám není, nejdříve se bavíme o r. 2026, spíš déle. 

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

 

Usnesení č. 16/03/2022 – 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 

 

Usnesení č. 16/03/2022 – 5.2: ZO schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na 

období let 2022 – 2031. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

V 18:10 hod. odešel p. Černý. 

 

 

6) Hospodaření PO ZŠ a MŠ v roce 2021, rozpočet PO na rok 2022 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. PO v roce 2021 hospodařila s výnosy ve výši 17.955.800,- Kč, 

náklady ve výši 17.953.547,- Kč a se zlepšeným HV ve výši 2.252,86 Kč, který se navrhuje převést 

do rezervního fondu. Hospodaření PO bylo značně ovlivněno epidemií koronaviru, byly zvýšené 

náklady na testování zaměstnanců a na nákup hygienických a úklidových prostředků, snížily se 

výnosy ze stravného, školného v MŠ a ŠD a za kroužky, naopak došlo k úspoře energií v důsledku 

přechodu na distanční výuku. Vyšší byly rovněž osobní náklady kuchařek za obědy pro 

zaměstnance PO, které dle výkladu MŠMT nelze hradit ani z krajských prostředků, ani z FKSP, ale 

musí je hradit zřizovatel, neboť závodní stravování není nárokovou záležitostí, ale dobrovolný 

benefit poskytovaný zaměstnavatelem. Byly získány dary z fondu manželů Kellnerových, které se 

využily na vzdělávání zaměstnanců a nákup knih, dokončilo se čerpání dotace z tzv. Šablon II. a 

začalo čerpání dotace z tzv. Šablon III. Z navýšených ONIV byly nakoupeny další tablety pro 

distanční výuku, z fondu investic se čerpalo na nákup interaktivní tabule do MŠ a na výměnu 

vnitřních dveří v ZŠ. Hospodaření PO za r. 2021 bylo projednáno na společné schůzce s ředitelkou 

PO, účetní a předsedou finančního výboru, nebyly shledány žádné nedostatky. 

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

 

 

 

 



4 

Usnesení č. 16/03/2022 – 6.1: ZO schvaluje účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Holoubkov za rok 2021 

včetně převodu zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 2.252,86 Kč do rezervního fondu. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

PO provedla k 31.12.2021 inventarizaci svého majetku a na základě jejího výsledku předkládá 

návrh na vyřazení majetku v účetní hodnotě 38.677,30 Kč. Jedná se především o nefunkční a 

zastaralou elektroniku, nábytek či hračky. 

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

 

Usnesení č. 16/03/2022 – 6.2: ZO schvaluje vyřazení majetku PO ZŠ a MŠ Holoubkov dle 

vyřazovacího protokolu v pořizovací hodnotě 38.677,30 Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Dále se ZO zabývalo návrhem rozpočtu PO pro rok 2022, který je navržen jako vyrovnaný  

s náklady i výnosy ve výši 18.792.966,- Kč. Plánované akce pro r. 2022 jsou v MŠ nový nábytek a 

výměna koberců a lin, ve ŠJ nákup chladící skříně na potraviny a v ZŠ pořízení moderních 

pomůcek pro výuku informatiky, které se uhradí z obdržených dotací. Příspěvek od obce na provoz 

se navyšuje na 1.400 tis. Kč kvůli nárůstu nákladů na energie, v rozpočtu je dále obsažena dotace na 

tzv. šablony, dar od nadace manželů Kellnerových, nová dotace na doučování žáků, kteří to 

potřebují, a rovněž dotace z Národního plánu obnovy na ICT. Návrh rozpočtu byl zveřejněn po 

dobu 15 dnů před projednáváním v ZO na internetových stránkách PO. 

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

 

Usnesení č. 16/03/2022 – 6.3: ZO schvaluje rozpočet PO ZŠ a MŠ Holoubkov na rok 2022 s výnosy 

ve výši 18.792.966,- Kč, náklady ve výši 18.792.966,- Kč a hospodářským výsledkem ve výši 

0,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

7) Investiční akce a dotace 

Přijetí dotace na provoz terénní pečovatelské služby v r. 2022 – o tuto dotaci žádáme pravidelně, 

vzhledem k rozpočtovému provizoriu nám prozatím byla poskytnuta dotace ve výši 64.293,- Kč, 

další prostředky by měly být poskytnuty po schválení státního rozpočtu. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 16/03/2022 – 7.1: ZO schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje na poskytování 

terénní pečovatelské služby v roce 2022 ve výši 64.293,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Podání žádosti o dotaci na činnost obecní policie – v rámci vyhlášeného programu Plzeňského kraje 

na zajištění bezpečnosti v obcích budeme stejně jako v minulých letech žádat o dotaci ve výši 

630 tis. Kč na zajištění činnosti Městské policie Mýto v naší obci na základě veřejnoprávní smlouvy 

s Městem Mýtem. Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 16/03/2022 – 7.2: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci od Plzeňského kraje na činnost 

obecní policie na základě veřejnoprávní smlouvy s obcí zřizující obecní policii. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 
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Podání žádosti o dotaci na nákup vybavení pro JSDHO – v souladu s pravidly tohoto programu 

Plzeňského kraje budeme žádat o maximální možnou částku 60 tis. Kč na nákup příslušenství a 

vybavení do zásahových požárních automobilů. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 16/03/2022 – 7.3: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci od Plzeňského kraje na nákup 

vybavení pro JSDHO. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Uzavření SOD na stavbu „Rekonstrukce kanalizace Chejlavy – 2. etapa“ 

Na minulém jednání ZO bylo schváleno uzavření SOD na realizaci této akce s firmou DEKAKOM 

plus s.r.o., Rokycany, která zvítězila ve vypsaném výběrovém řízení. Dne 7.1.2022 tato firma obci 

písemně oznámila, že z kapacitních důvodů nemůže akci realizovat a odstoupila od podpisu SOD. 

Této firmě proto nebyla vrácena uhrazená jistota ve výši 150 tis. Kč, která propadla ve prospěch 

obce. V té chvíli byly 2 možnosti, buď výběrové řízení zrušit a vypsat nové, nebo oslovit firmu 

COLAS CZ, a.s., Praha, která se umístila na druhém místě. I když je její nabídková cena o 1,7 mil. 

Kč vyšší, navrhuje se uzavřít SOD na realizaci této akce s touto společností, neboť v opakovaném 

výběrovém řízení není záruka, že by bylo dosaženo nižší ceny, naopak v současné situaci v oblasti 

stavebnictví hrozí riziko, že by se cena vyšplhala ještě výše, anebo by se žádná kvalitní firma 

z důvodu naplněných kapacit vůbec nepřihlásila. 

Diskuze: 

p. Bezstarosti – zopakoval, že je moc rád, že se nyní takováto akce konečně realizuje. 

Mgr. Vodička – zmínil problematičtější přístup ke zdravotnímu středisku v průběhu akce. 

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

 

V 18:50 hod. se vrátil p. Černý. 

 

Usnesení č. 16/3/2022 – 7.4: ZO schvaluje uzavření SOD s firmou COLAS CZ, a.s., Praha na 

stavbu „Holoubkov – Rekonstrukce kanalizace Chejlavy – 2. etapa“ v ceně 14.650.000,- Kč bez 

DPH. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – CETIN a.s. 

Společnost CETIN a.s. plánuje v příštím roce vybudovat ve starém a novém sídlišti a na Okrouhlici 

vysokorychlostní optický internet, na tuto akci nyní zpracovává projektovou dokumentaci. Na 

základě vzájemných jednáních dojde v dotčených lokalitách ke zrušení stávajícího vzdušného 

vedení metalických kabelů a pokládka kabelů na Okrouhlici bude probíhat současně s akcí ČEZ na 

snesení vzdušného elektrického vedení do země. Zbývá dořešit výše náhrady za zřízení služebnosti 

ve prospěch obce za uložení kabelů do obecních pozemků. O tomto bylo v minulosti již několikrát 

jednáno, existuje na to i zákonný algoritmus, jak postupovat v případě, že se obě strany 

nedohodnou. Vzhledem k tomu, že firma akceptovala všechny naše podmínky, navrhuje Ing. Fišer 

náhradu ve výši 100,- Kč za běžný metr vedení. 

Diskuze: 

Mgr. Vodička – zeptal se, zda počítá CETIN s rozšířením vysokorychlostního internetu i do dalších 

částí obce. 

Ing. Fišer – počítají s tím, ale bude to postupné. 

p. Vild – věcná břemena na pozemcích jsou problém, všechny sítě mají svá ochranná pásma, při 

nutnosti přeložky vedení si tyto firmy vždy napočítají nemalé peníze. 

Ing. Fišer – toto je bohužel negativum, v projektové dokumentaci se snažili najít takové trasy, aby 

se kabel pokud možno přiložil k nějakému již existujícímu vedení a nevytvářela se nová omezení na 

veřejných prostranstvích. 

Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Usnesení č. 16/03/2022 –7.5: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti se společností CETIN a.s., Praha na uložení podzemního komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě (optické kabely) do obecních pozemků s výší náhrady ve výši 100,- Kč/bm vedení. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

8) Výsledky inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2021 

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

obce ke dni 31.12.2021. Členové hlavní inventarizační komise Ing. Fišer, p. Kurdík, p. Vild, 

Mgr. Křejdlová 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 31.12.2021 měla obec majetek v celkové netto hodnotě 226.388.836,30 Kč a majetek 

v podrozvahové evidenci ve výši 870.800,70 Kč. Celkově byl vyřazen majetek v hodnotě 

261.421,48 Kč. Odpisy činily 4.780.247,- Kč, nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 

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

 

Usnesení č. 16/03/2022 – 8.1: ZO schvaluje inventarizační zprávu z provedené řádné inventarizace 

majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv za rok 2021 včetně vyřazení majetku obce dle 

vyřazovacích protokolů ve výši 261.421,48 Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

9) Žádosti o poskytnutí dotací a darů z rozpočtu obce 

Úvodní slovo přednesl místostarosta a předseda kulturního výboru p. Kurdík. Výbor nejprve 

vyhodnotil vyúčtování dotací přidělených v loňském roce, nezjistil žádné závažné porušení 

dotačních smluv, objevily se jen drobné administrativní nedostatky. Klub seniorů dotaci nevyčerpal 

a vrátil ji z důvodu epidemiologické situace a z důvodu ukončení činnosti. V letošním roce se sešly 

žádosti v hodnotě 436 tis. Kč, výbor rozdělil 350 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. Poté přečetl návrh výboru na výši příspěvků pro 

jednotlivé spolky. 

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

o všech usneseních hlasovalo najednou jedním hlasováním. 

 

Usnesení č. 16/03/2022 – 9.1: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Anitě Bebr ve výši 

1.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.  

Usnesení č. 16/03/2022 – 9.2: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Patriku Bebrovi ve výši 

1.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 16/03/2022 – 9.3: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Tělocvičné jednotě 

Sokol Holoubkov ve výši 100.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 16/03/2022 – 9.4: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Rybníkářky a otužilci 

Holoubkov z.s. ve výši 27.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 16/03/2022 – 9.5: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Lize lesní moudrosti – 

kmen Jilm ve výši 15.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 16/03/2022 – 9.6: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Tělovýchovné jednotě 

Holoubkov, z.s. ve výši 140.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 16/03/2022 – 9.7: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ČSS, z.s. Sportovně 

střelecký klub Holoubkov ve výši 12.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 16/03/2022 – 9.8: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace TSČ-AVZO 

““Holoubkov““ ve výši 11.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 16/03/2022 – 9.9: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Václavu Fürstovi ve výši 

8.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
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Usnesení č. 16/03/2022 – 9.10: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Českému rybářskému 

svazu, z.s., místní organizace Holoubkov ve výši 30.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 16/03/2022 – 9.11: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Františku Pevnému ve 

výši 5.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 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. 2022 ve výši 

79.805,- Kč. 

 

Usnesení č. 16/03/2022 – 9.12: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Plzeňskému kraji na 

zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2022 ve výši 79.805,- Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

- Svaz tělesně postižených v ČR, MO Rokycany 1 – navrhuje příspěvek ve výši 5.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 16/03/2022 – 9.13: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Svazu tělesně postižených 

v České republice z.s., místní organizace Rokycany 1 ve výši 5.000,- Kč a uzavření darovací 

smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

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

 

Usnesení č. 16/03/2022 – 9.14: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Sjednocené organizaci 

nevidomých a slabozrakých České republiky z.s., Oblastní pobočka Rokycany ve výši 2.000,- Kč 

a uzavření darovací smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

- Český svaz ochránců přírody, ZO Rokycany – navrhuje příspěvek ve výši 5.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 16/03/2022 – 9.15: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Českému svazu ochránců 

přírody, ZO Rokycany ve výši 5.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

- Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s., pobočka Rokycany – navrhuje 

příspěvek ve výši 2.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 16/03/2022 – 9.16: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Centru pro zdravotně 

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

smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

- Krasobruslařský klub Rokycany – navrhuje příspěvek ve výši 2.000,- Kč. 
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Usnesení č. 16/03/2022 – 9.17: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Krasobruslařskému klubu 

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

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

- Linka bezpečí z.s. – navrhuje příspěvek ve výši 2.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 16/03/2022 – 9.18: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru spolku Linka bezpečí z.s., 

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

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

- Zdravotní klaun o.p.s., Praha – navrhuje příspěvek ve výši 2.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 16/03/2022 – 9.19: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru organizaci Zdravotní 

klaun o.p.s., Praha ve výši 2.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Dále Ing. Fišer reagoval na situaci týkající se ozbrojeného konfliktu na Ukrajině a následného 

přílivu uprchlíků do naší země. Jejich ubytování mají podle vládního usnesení zajišťovat kraje a 

obce s rozšířenou působností. Naše obec v současné době nemá žádné volné prostory pro standardní 

ubytování ukrajinských uprchlíků, v případě potřeby je možné zajistit dočasné nouzové přístřeší 

v budově Sokolovny, v krajním případě i v budovách ZŠ a MŠ dle havarijního plánu obce. Bylo by 

však nutné zakoupit potřebné vybavení (lehátka, lůžkoviny apod.) a zajistit chod takového zařízení. 

Vyzval zastupitele k vyjádření, zda toto nouzové přístřeší v tuto chvíli dobrovolně iniciovat. 

Diskuze: 

Ing. Tůma – zatím by s tím vyčkal podle toho, jak se situace dál vyvine, je to obrovská starost 

ohledně materiálního i personálního zajištění. 

Mgr. Vodička – je dobře, že se na tuto situaci obec připravuje, ale také by s tím zatím vyčkal, 

ubytování těchto osob bude časem vyžadovat i další věci jako zajištění školy, práce apod. 

p. Vondrášek – rovněž by počkal do doby, než bude taková povinnost platit i pro obce nižšího řádu, 

zatím to zvládají okresní a větší města. Doporučil se na to mezitím připravovat. 

Ing. Fišer – určitou představu již má, kapacita sokolovny je pro cca. 30 osob, zajištění základního 

vybavení by vyšlo na cca. 5 tis. Kč na osobu, jednorázové náklady by se tudíž pohybovaly okolo 

150 tis. Kč. Následné provozní náklady (recepce, strava, vytápění, spotřeba vody, hygiena, úklid 

apod.) pak vycházejí v řádu tisíců denně, celkově to budou nemalé prostředky, stát na to připravuje 

poskytování určitých kompenzací. Shrnul, že v případě potřeby jsme připraveni dočasné nouzové 

přístřeší zajistit, avšak nyní to zatím dobrovolně iniciovat nebudeme, vyčkáme na vývoj situace. 

 

Ing. Fišer dále informoval, že podle oficiálních dat MV ČR obdrželo v naší obci již 29 osob 

z Ukrajiny, převážně matky s dětmi, speciální pobytové oprávnění, které jim dává možnost chodit 

oficiálně do zaměstnání a absolvovat školní docházku. Případné navýšení kapacity, hlavně v MŠ, se 

bude řešit až s novým školním rokem, p. ředitelka prozatím navrhla, že v případě zájmu by se 

využily uvolněné kapacity školní družiny pro vznik adaptační skupiny, kam by tyto děti mohly 

docházet. I na tuto situaci jsme tedy připraveni. Dále vyzval zastupitele k návrhům, jakou formou 

by naše obec mohla v současné situaci bezprostředně pomoci. Obec již uspořádala mezi občany 

2 sbírky věcí pro ukrajinské uprchlíky, navrhl, aby i obec do sbírky přispěla a nakoupila potraviny a 

hygienické potřeby v částce do 100 tis. Kč. Dále navrhl zaslat finanční dar na veřejný bankovní účet 

zřízený Zastupitelským úřadem Ukrajiny v ČR, ze kterého je pořizován potřebný materiál na obranu 

Ukrajiny před ruskou agresí. 

Diskuze: 

p. Vondrášek – s návrhy souhlasí, podle jeho informací přispěly i Hůrky, které jsou mnohem menší 

než naše obec. 
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p. Černý – s návrhy rovněž souhlasí. 

Ing. Tůma – s oběma návrhy také souhlasí, obec je na tom finančně dobře a finanční pomoc je nyní 

potřeba. 

Mgr. Vodička – současná pomoc přímo na Ukrajině může vyjít nakonec levněji než následná 

dlouhodobá péče o uprchlíky v Evropě. 

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

 

Usnesení č. 16/03/2022 – 9.20: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Zastupitelskému úřadu 

Ukrajiny v ČR ve výši 200.000,- Kč formou zaslání na veřejný bankovní účet. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Usnesení č. 16/03/2022 – 9.21: ZO schvaluje nákup věcných prostředků na pomoc ukrajinským 

občanům na území ČR do výše 100.000,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

10) Majetkoprávní záležitosti  

V rámci tohoto bodu nebyla projednávána žádná záležitost. 

 

 

11) Různé 

V rámci tohoto bodu nebyla projednávána žádná záležitost. 

 

 

12) Interpelace členů zastupitelstva 

p. Vondrášek – požádal, zda by mohli být rodiče dětí v MŠ informováni o výskytu infekčních 

nemocí v kolektivu a o případném spojování tříd. 

Mgr. Křejdlová – připomínku předá ředitelce PO. 

Ing. Tůma – u kontejnerů na tříděný odpad v Chejlavech je neustále nepořádek, navrhl udělat okolo 

dřevěnou zástěnu. Dále požaduje vyzvat p. ………………, aby uklidil nepořádek na obecním 

pozemku, který tam nechal po stavbě oplocení. 

p. Vondrášek – je možné, že nepořádek kolem kontejnerů v Chejlavech je způsoben jejich 

nedostatečnou kapacitou. 

Ing. Tůma – opakovaně upozornil, že p. …… stále vypouští vodu na ulici. 

Ing. Fišer – projedná s ním možný návrh řešení. 

p. Bezstarosti – navrhl informovat pro chataře v Hamru, že po dobu rekonstrukce hlavní silnice 

mohou požívat opravenou cestu od viaduktu podél Olbrichu. 

Ing. Suchý – slyšel, že křižovatka u hotelu nebude řešena kruhovým objezdem. 

Ing. Fišer – kruhový objezd na této křižovatce je plánovaný až v rámci III. etapy opravy hlavní 

silnice, zatím je hotová I. etapa směrem na Mýto a připravuje se realizace II. etapy směrem na 

Rokycany. 

 

 

13) Unesení a závěr 

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

usnesení. P. Vild potvrdil, že o všech bodech bylo hlasováno a všechna hlasování proběhla řádně, 

1 usnesení bylo revokováno. 
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Na závěr Ing. Fišer poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 21:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………… ……………………………………… 

 Stanislav Kurdík Ing. Lukáš Fišer 

 místostarosta starosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

p. Luboš Vondrášek: …………………………………… 

 

 

Mgr. Jan Vodička: ……………………………………… 

 

 

Zápis byl zpracován dne 31.3.2022. 

 

Zapsala: Mgr. Hana Křejdlová 


