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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HOLOUBKOV 
KONANÉHO DNE 21.5.2018 

 

 

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

                    Ing. Tůma, p. Vondrášek, MUDr. Gutová, p. Černý (příchod v 19:22 hod.) 

 

 

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 občany a uvedl, že dnešní jednání bylo svoláno na základě pozvánky, 

která byla v souladu se zákonem o obcích zveřejněna po dobu 7 dnů na úřední desce a také na 

elektronické úřední desce na internetu. Konstatoval, že je zatím přítomno 10 z 11 členů 

zastupitelstva, p. Černý přijde později, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zastupitelům 

připomenul jejich povinnost hlásit případný střet zájmů před projednáváním každého bodu jednání. 

Pořízením zápisu z dnešního jednání pověřil p. Zajíčkovou a upozornil, že z dnešního jednání je 

pořizován zvukový záznam jako podklad pro tvorbu zápisu. Poté 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. Vyúčtování nákladů na vodné a stočné za rok 2017 

6. Bezpečnostní situace v obci, činnost Městské policie Mýto 

7. Provozování tepelného hospodářství v obci firmou TEBYT 

8. Investiční akce a dotace 

9. Závěrečný účet hospodaření a účetní závěrka obce za rok 2017 

10. Hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2018 

11. Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2018 

12. Schválení pořadníků na byty 

13. Majetkoprávní záležitosti 

14. Různé 

15. Interpelace členů zastupitelstva 

16. Usnesení a závěr 

 

Připomínky k programu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 20/05/2018 – 1.1:  ZO schvaluje program jednání. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

2) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

Do návrhové komise byli navrženi: p. Vild, Ing. Tůma a MUDr. Gutová. 

 

Usnesení č. 20/05/2018 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Vild, Ing. Tůma a 

MUDr. Gutová. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 2 
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Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Vildová a Mgr. Křejdlová. 

 

Usnesení č. 20/05/2018 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu p. Vildovou a Mgr. Křejdlovou. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 2 

 

 

3) Kontrola usnesení 

Kontrolu usnesení provedl Ing. Fišer podle předloženého materiálu, který předem obdrželi všichni 

zastupitelé. Postupně prošel všechna usnesení přijatá na předchozích jednáních zastupitelstva a ke 

každému bodu doplnil výrok „Splněno“ nebo „Trvá“. Některým nesplněným bodům, které jsou 

dlouhodobějšího charakteru, byl přiřazen náhradní termín pro splnění. Celá kontrola usnesení bude 

zveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách obce a je přílohou tohoto zápisu. Poté 

požádal předsedkyni kontrolního výboru p. Vildovou o stanovisko výboru. P. Vildová konstatovala, 

že kontrola usnesení proběhla v pořádku, výbor nemá připomínek. 

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

 

Usnesení č. 20/05/2018 – 3.1: ZO bere na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení ZO. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

4) Náměty a podněty občanů 

p. Bezstarosti – upozornil přítomného velitele městské policie, že u nich v ulici hodně řidičů 

nedodržuje nejvyšší dovolenou rychlost v obytné zóně, nedávno přes retardér přeletělo auto a 

prorazilo palivovou nádrž, musel volat hasiče, aby přijeli ulici uklidit. 

 

 

5) Vyúčtování nákladů na vodné a stočné za rok 2017 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Tento bod měl být projednán již na minulém zasedání, nicméně 

REVOS při provedené kontrole nepředložil požadované doklady, proto musela být kontrola 

opakována. Podle původních podkladů, které REVOS předložil, měl být doplatek ztráty na vodném 

ve výši 67 tis. Kč a na stočném 279 tis. Kč. Po provedené kontrole, kdy některé položky nebyly 

uznány (byly účtovány položky, které patřily Zbirohu, nebyla uznána 20 % zásobovací režie na 

materiál apod.), by na vodném měl vzniknout naopak zisk ve výši 35 tis. Kč a na stočném ztráta ve 

výši 265 tis. Kč. Při opakované kontrole však REVOS předložil nové kalkulace s vysvětlením, že 

paní účetní údajně opomněla zaúčtovat lednové a únorové náklady. Z těchto nákladů byly uznány 

pouze prokazatelně provedené práce odsouhlasené starostou, proto ve výsledku vodné skončilo na 

nule a stočné se ztrátou 306 tis. Kč. Tuto ztrátu navrhuje starosta REVOSU doplatit. Vzhledem 

k tomu, že REVOS doposud neuhradil nájemné za loňský rok ve výši 600 tis. Kč, bude tato částka 

vůči dlužnému nájemného započtena, REVOS by tedy obci měl uhradit ještě 294 tis. Kč. Tuto 

částku, po zaokrouhlení na 300 tis. Kč, starosta navrhuje převést do vodohospodářského fondu. 

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

 

Usnesení č. 20/05/2018 – 5.1: ZO schvaluje vyúčtování jednotlivých položek cenové kalkulace 

vodného a stočného za rok 2017. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

6) Bezpečnostní situace v obci, činnost Městské policie Mýto 
Ing. Fišer přivítal na zasedání velitele městské policie Bc. Aubrechta a požádal ho úvodní slovo 

k tomuto bodu. Bc. Aubrecht informoval o činnosti MPM za uplynulé období, vyzdvihl spolupráci 

s vedením obce, velmi se zlepšila situace s parkováním v sídlištích po provedených stavebních 
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úpravách, pravidelně zajišťují asistenci při pořádání kulturních a společenských akcí v obci 

(Masopust, Parostrojní festival apod.), řeší volně pobíhající psy, provádějí hlídky před ZŠ. Ve 

spolupráci s PČR řešili poškození auta učitelky z MŠ, ničení vybavení hřiště u ZŠ a scházení místní 

omladiny, kdy se dokonce rozšířila nepravdivá informace o nálezu injekční stříkačky na hřišti. 

Výrazně jim pomáhá velmi kvalitní kamerový systém, který často využívá i PČR. 

Diskuze: 

Ing. Fišer – konstatoval, že bezpečnostní situace v naší obci je v současné době dobrá, řeší se spíše 

drobné přestupky, závažnější trestná činnost je minimální. Velmi se vyplatila předchozí práce 

v oblasti dopravy ohledně stavebních úprav komunikací, vybudování nových parkovacích míst a 

osazení nového dopravního značení, kdy v této oblasti jsou nyní problémy minimální. Stálou 

agendou je pouze odstraňování autovraků z komunikací, nyní se řeší vraky u garáží vedle TGS, 

u zdravotního střediska a ve starém sídlišti. Jedná se o zdlouhavý a administrativně a právně složitý 

proces. V minulých měsících se také řešilo podezření na týrání psa a došlo k rozšíření kamerového 

systému na nově vybudované hřiště u Sokolovny. Poděkoval strážníkům za jejich činnost. 

MUDr. Gutová – PČR většinou měří rychlost jenom u hotelu Bělohlávek směrem na Rokycany, 

chtělo by to také měřit rychlost dole u ostrůvku směrem na Mýto, kde osobní auta i kamiony jezdí 

velmi rychle. 

Bc. Aubrecht – pokusí se to domluvit s vedoucím dopravní policie. 

p. Bezstarosti – navrhuje tam občas umístit figurínu policisty, v jiných obcích to má dobrý efekt. 

Ing. Fišer – informoval, že po několika letech budou letos konečně osazeny dopravní značky 

zakazující vjezd tranzitující nákladní dopravy na silnici II/605 od Cerhovic až do Rokycan. Bude 

nutné zjistit, jestli městská policie má právo tranzitující kamiony zastavovat a pokutovat. 

p. Vondrášek – zeptal se na možnost využití tzv. úsekového měření rychlosti na hlavní silnici. 

Radar automaticky vyhodnocuje rychlost projíždějících vozidel, zvýšilo by to i výběr pokut do 

obecního rozpočtu. 

Ing. Fišer – tuto možnost bude nyní zjišťovat v rámci rekonstrukce hlavní silnice od hotelu směrem 

na Mýto. Domnívá se však, že bude nutné povolení dopravní policie a pokuty by vybírala obec 

s rozšířenou působnosti, tzn. Rokycany. 

p. Vondrášek – dále se zeptal, zda je povolené parkování kamionů v obytné zóně. 

Ing. Fišer – v obytné zóně je obecně povoleno parkovat pouze na vyznačených místech, jinak musí 

každý parkovat na svém pozemku. Konkrétně v Chejlavech jsou však taková místa pouze nahoře 

u vjezdu z Těškovské silnice. Buď tam tedy nebude parkovat nikdo včetně osobních aut, anebo 

zůstane zachovaný stávající stav, kdy se to toleruje. Nelze pokutovat jenom někoho a druhého, 

který páchá ten samý přestupek, nikoliv. 

p. Vondrášek – může městská policie řešit také nedovolené vjíždění aut na lesní cesty? 

Bc. Aubrecht – ano může, stačí zavolat. Problém ale bývá u soukromých lesů, kdy lidé tvrdí, že jsou 

s majitelem domluvení. 

Ing. Suchý – o víkendu měla PČR nějaký zásah v bytovce č.p. 289, o co se jednalo? 

Ing. Fišer – zasahovali v jednom bytě, kde docházelo k rušení nočního klidu. 

p. Vild – informoval o obrovském navýšení byrokracie, která je spojena se zajištěním kulturních 

akcí pořádaných obcí a zejména s uzavírkami komunikací. 

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

 

V 19:22 hod. se dostavil p. Černý. 

 

Usnesení č. 20/05/2018 – 6.1: ZO bere na vědomí bezpečnostní situaci v obci a informace o činnosti 

Městské policie Mýto za uplynulé období. 

PRO PROTI ZDRŽ 

11 0 0 

  

 

7) Provozování tepelného hospodářství v obci firmou TEBYT 
Úvodní slovo přednesl Ing. Suchý, jednatel společnosti TEBYT-FM, který konstatoval, že již šestou 

topnou sezónu provozují zrekonstruovanou kotelnu s plynovými kondenzačními kotli. Neevidují 
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žádné reklamace na služby ani na dodávky tepla a teplé vody. V loňském roce proběhlo přezkoušení 

měřidel na státní zkušebně, daří se držet účinnost tepelného zdroje okolo 90 %. Cena tepla 

v loňském roce klesla až na 515,- Kč/GJ bez DPH, což je nejméně za posledních 10 let. Po šesti 

letech provozu se na zařízení začínají objevovat závady, které se musejí postupně odstraňovat. 

Diskuze: 

Ing. Fišer – upozornil, že v bytovém domě č.p. 285-286 docházelo opakovaně k zavzdušnění topné 

soustavy, které však zřejmě souvisí s odstraněním odvzdušňovače na patě domu při rekonstrukci 

výměníkové stanice ze strany SVJ. Cena tepla se vyvíjí dobře, objem vyrobeného tepla se ustálil na 

hodnotě okolo 6.000 GJ. 

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

 

Usnesení č. 20/05/2018 – 7.1: ZO bere na vědomí informace týkající se provozování tepelného 

hospodářství v obci firmou TEBYT-FM. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 1 

 

 

8) Investiční akce a dotace 

Provozní řád víceúčelového hřiště pod Sokolovnou 

V současné době se dokončuje výstavba nového víceúčelového hřiště pod Sokolovnou. Po předání a 

kolaudaci je nutné zajistit jeho provoz. Za tím účelem byl zpracován návrh provozního řádu, který 

obsahuje provozní dobu hřiště, kontakty na správce, zásady chování sportovců na hřišti a jeho 

přílohou je ceník za užívání hřiště. 

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

 

Usnesení č. 20/05/2018 – 8.1: ZO schvaluje provozní řád víceúčelového hřiště pod Sokolovnou. 

PRO PROTI ZDRŽ 

11 0 0 

 

Zajištění správce víceúčelového hřiště pod Sokolovnou 

V současné době obec počítá s tím, že po stanovenou provozní dobu hřiště tam bude trvale přítomen 

správce, který bude na hřiště dohlížet, předávat ho sportovcům a zpětně od nich přebírat, vybírat 

poplatky, provádět drobné opravy a údržbu hřiště, uklízet zázemí v Sokolovně apod. K tomu je 

potřeba vytvořit 1,5 pracovního úvazku, přičemž jeden pracovník by byl přijat na plný pracovní 

úvazek, zbytek by byl zatím řešen brigádníky. Je proto nutné schválit rozšíření počtu zaměstnanců 

obecního úřadu na plný pracovní úvazek na 6. 

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

 

Usnesení č. 20/05/2018 – 8.2: ZO stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů počet zaměstnanců obce v obecním 

úřadu na plný pracovní úvazek na 6. 

PRO PROTI ZDRŽ 

11 0 0 

 

Poskytnutí dotace TJ Holoubkov na vybudování automatického zavlažování fotbalového hřiště 

TJ Holoubkov obdržela dotaci od Plzeňského kraje ve výši 200 tis. Kč na vybudování 

automatického zavlažování fotbalového hřiště. Nyní žádá obec o dotaci na dofinancování této akce 

ve výši 128.791,- Kč. 

Diskuze: 

p. Kurdík – dosud se zavlažování provádělo ručně, byla to těžká práce i časově náročná. Fotbalový 

klub má nyní 105 členů, z toho 56 dětí, hřiště je využité na maximum, proto je potřeba na něm 

udržovat kvalitní trávník. Akce se bude realizovat na konci června po dobu 2 týdnů. 

Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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V 19:55 hod. odešla Mgr. Kořánová. 

 

Usnesení č. 20/05/2018 – 8.3: ZO schvaluje poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Holoubkov, 

z.s. na vybudování automatického závlahového systému fotbalového hřiště ve výši 128.791,- Kč a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro JSDHO 

O tuto dotaci jsme žádali již v loňském roce, ale nebyli jsme úspěšní. Letos tedy požádáme znovu, 

je možné získat max. 450 tis. Kč, cena vozu činí 1.300 tis. Kč. 

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

 

Usnesení č. 20/05/2018 – 8.4: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z MV – GŘ HZS ČR na 

pořízení dopravního automobilu pro JSDHO. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Přijetí dotace z OPŽP na zateplení budovy zdravotního střediska 

V rámci této akce bude provedeno zateplení fasády objektu, rekonstrukce plynové kotelny a úprava 

okolí, např. zrušení žlabovnic a zaústění dešťových svodů do kanalizace apod. Projektová 

dokumentace je zpracovaná a stavební povolení je rovněž vyřízené. Na poprvé jsme s žádostí 

o dotaci nebyli úspěšní, proto jsme žádost podali znovu, kdy nám byla přislíbena dotace ve výši 

přes 550 tis. Kč. Celkové náklady akce se však pohybují okolo 3 mil. Kč, zbytek tedy bude muset 

dofinancovat obec ze svého rozpočtu. V současné době je vypsané výběrové řízení na zhotovitele. 

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

 

Ve 20:01 hod. se vrátila Mgr. Kořánová. 

 

Usnesení č. 20/05/2018 – 8.5: ZO schvaluje přijetí dotace z OPŽP 2014-2020 v rámci 70. výzvy, 

prioritní osy 05.5 – Energetické úspory, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006385 na 

akci Zateplení zdravotního střediska č.p. 7, Holoubkov ve výši 553.904,05 Kč s minimálním 

podílem vlastních zdrojů ve výši 1.028.678,95 Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

11 0 0 

 

 

9) Závěrečný účet hospodaření a účetní závěrka obce za rok 2017 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Zpracovaný návrh závěrečného účtu hospodaření obce za 

předchozí rok byl v souladu se zákonem po dobu minimálně 15 dnů před projednáním v ZO 

vyvěšen na úřední desce i elektronicky. Obec v roce 2017 hospodařila s celkovými příjmy ve výši 

29.274 tis. Kč a celkovými výdaji ve výši 38.096 tis. Kč, rozpočtový schodek tak činil 8.822 tis. Kč. 

Tento schodek vznikl především realizací investiční akce ve Starém sídlišti a byl plně pokryt 

z přebytků minulých let. Daňové příjmy vzrostly o 1,4 mil. Kč oproti předchozímu roku. Dále 

Ing. Fišer vyjmenoval obdržené dotace a realizované investiční akce. Následně seznámil s dalšími 

součástmi závěrečného účtu, kterými je hospodářská činnost při správě obecního bytového fondu 

prováděná firmou INZULA Rokycany a správa nebytových prostor firmou TEBYT-BTZ 

Rokycany, hospodaření příspěvkové organizace Základní a mateřské školy, vyúčtování finančních 

vztahů k veřejným rozpočtům, hospodaření s majetkem obce a také zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce zpracovaná auditorskou společností K KREDIT. Obec nemá žádné dluhy a podíl 

pohledávek a závazků na rozpočtu je nízký. Součástí závěrečného účtu jsou i výkazy roční účetní 

závěrky – rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce. Obec v roce 2017 docílila 

kladného výsledku hospodaření v hlavní i hospodářské činnosti, který se navrhuje převést do 
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nerozděleného zisku minulých let. Poté Ing. Fišer požádal předsedu finančního výboru Ing. Tůmu 

o stanovisko výboru. 

Ing. Tůma – finanční výbor návrh závěrečného účtu i zprávu auditora projednal, nemá k němu 

připomínky a doporučuje ho ke schválení. Pozitivní je nulová zadluženost obce i to, že se daří držet 

výši běžných výdajů v rozumných mezích, zbytek peněz tak může obec využívat na realizaci 

investičních akcí. Výbor se rovněž zabýval kontrolou hospodaření firem INZULA a TEBYT 

s obecním majetkem, zápis bude přeložený písemně. 

Diskuze: 

Ing. Fišer – upozornil, že v loňský rok znamenal určitý přelom v tom smyslu, že se prakticky 

vyčerpaly kapitálové příjmy z prodeje obecního majetku, především bytů. S ohledem na snížení 

objemu investičních dotací ze strany EU i státu budou hlavním zdrojem příjmů v příštích letech 

pouze daně. Ty však vykazují vysokou míru volatility s ohledem na fáze hospodářského cyklu, 

proto budou muset příští zastupitelstva mnohem pečlivěji vážit, do jakých investičních akcí se vloží 

obecní prostředky. Pozitivní je, že obec i na konci letošního roku bude mít stále minimálně 20 mil. 

Kč na svých bankovních účtech, což představuje dobrý základ pro příští volební období. 

p. Vild – v příštích letech bude nutné vycházet z reálných příjmů, které obec bude mít a co si za ně 

bude moci dovolit. V minulosti byla obec v mnohem horší finanční situaci, se kterou se musela 

potýkat. Dále se zeptal na výdajovou položku místní správa, která byla čerpána pouze na 28 %. 

Ing. Fišer – to souvisí se čtvrtletním plátcovstvím DPH, kdy DPH z investic realizovaných ve 

4. čtvrtletí bylo odvedeno až k 25.1. letošního roku. Proto je tento odvod promítnut až v rozboru 

hospodaření za 1. čtvrtletí 2018. 

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

o obou usneseních hlasovalo najednou jedním hlasováním. 

 

Usnesení č. 20/05/2018 – 9.1: ZO schvaluje v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas 

s celoročním hospodařením obce za rok 2017 bez výhrad. 

Usnesení č. 20/05/2018 – 9.2: ZO schvaluje účetní závěrku obce k 31.12.2017 včetně převodu 

kladného výsledku hospodaření z hlavní činnosti ve výši 8.207.446,60 Kč, kladného výsledku 

hospodaření z hospodářské činnosti INZULA ve výši 476.349,67 Kč a kladného výsledku 

hospodaření z hospodářské činnosti TEBYT ve výši 172.499,50 Kč na účet 432 – Výsledek 

hospodaření předcházejících účetních období. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 1 

 

 

10) Hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2018 

Úvodní slovo přenesl Ing. Fišer. Obec za první tři měsíce letošního roku hospodařila s příjmy ve 

výši 6.683 tis. Kč a výdaji 6.962 tis. Kč, takže schodek činil 279 tis. Kč a byl zapříčiněn tím, že 

byly jednorázově uhrazeny některé výdaje, které se již v průběhu roku nebudou opakovat (např. 

svoz tříděného odpadu, dopravní obslužnost, provoz školy apod.). Rozpis jednotlivých položek 

obdrželi zastupitelé písemně. Na účtech měla obec téměř 28 mil. Kč. Požádal předsedu finančního 

výboru Ing. Tůmu o stanovisko výboru. 

Ing. Tůma – finanční výbor hospodaření obce za období 1-3/2018 projednal a nemá k němu 

připomínky. 

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

 

Usnesení č.  20/05/2018 – 10.1: ZO bere na vědomí hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2018. 

PRO PROTI ZDRŽ 

11 0 0 
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11)  Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2018 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. V rámci rozpočtové změny jsou měněny některé položky 

schváleného rozpočtu na příjmové i výdajové straně, které nebyly známy v době přípravy rozpočtu. 

Tyto položky podrobně zdůvodnil, poté požádal předsedu finančního výboru Ing. Tůmu 

o stanovisko výboru. 

Ing. Tůma – finanční výbor změnu č. 1 rozpočtu obce projednal a doporučuje ji ke schválení. 

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

 

Usnesení č. 20/05/2018 – 11.1: ZO schvaluje změnu č. 1 rozpočtu obce na rok 2018. 

PRO PROTI ZDRŽ 

11 0 0 

 

 

12) Schválení pořadníků na byty 

Úvodní slovo přednesla předsedkyně sociálního výboru MUDr. Gutová. Výbor obodoval všechny 

obnovené a nové žádosti o byt a na základě toho sestavil pořadník na obecní byty a na byty v DPS. 

V pořadníku na obecní byty je 19 uchazečů, v pořadníku na byty v DPS je 6 žadatelů. Jeden byt 

v DPS je volný, všichni uchazeči z pořadníku jej odmítli. 

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

 

Usnesení č. 20/05/2018 – 12.1: ZO schvaluje pořadník na obecní byty a na byty v DPS na období 

2018/2019. 

PRO PROTI ZDRŽ 

11 0 0 

 

 

13) Majetkoprávní záležitosti 

V rámci tohoto bodu nebyla projednávána žádná záležitost. 

 

 

14) Různé 

Odpis pohledávky za nájemné obecního bytu 

Správce bytového fondu INZULA navrhuje odepsat pohledávku za nájemné obecního bytu č. 1 

v č.p. 196 za p. ……………………… ve výši 3.449,- Kč, která vznikla již v roce 2003. Od té doby 

je dluh exekučně vymáhán, avšak do dnešního dne se nepodařilo vymoci nic. 

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

 

Usnesení č. 20/05/2018 – 14.1: ZO schvaluje odpis pohledávky za p. ……………………… ve výši 

3.449,- Kč vzniklé za pronájem bytu č. 1 v č.p. 196. 

PRO PROTI ZDRŽ 

11 0 0 

 

Žádost o poskytnutí příspěvku na nákup sociální vozu 

Společnost KOMPAKT z Poděbrad požádala obec o příspěvek na pořízení sociálního vozu pro 

Domov Na Výsluní v Hořovicích, jehož služby využívají rovněž někteří občané naší obce. Finanční 

prostředky by byly poskytnuty formou pronájmu reklamní plochy na vozidle po dobu 6 let. 

Požadované částky jsou velmi vysoké, v řádech desetitisíců Kč, s jejichž poskytnutím Ing. Fišer 

nesouhlasí. Navrhuje příspěvek, který je srovnatelný s příspěvky pro jiné sociální organizace, ve 

výši 4.000,- Kč. 

Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Usnesení č. 20/05/2018 – 14.2: ZO schvaluje nákup reklamní plochy po dobu 6 let na sociálním 

voze pro Domov Na Výsluní, Hořovice od společnosti KOMPAKT spol. s r.o., Poděbrady v ceně 

4.000,- Kč bez DPH. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 1 1 

 

Žádost o poskytnutí příspěvku na provoz Linky bezpečí pro děti 

Linka bezpečí z.s., Praha žádá o příspěvek na svoji činnost, Ing. Fišer navrhuje příspěvek ve výši 

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

 

Usnesení č. 20/05/2018 – 14.3: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru spolku Linka bezpečí z.s., 

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

PRO PROTI ZDRŽ 

9 1 1 

 

 

15) Interpelace členů zastupitelstva 

p. Vondrášek – zeptal se, kdy se bude sekat tráva v Chejlavech, je tam už hodně vysoká. 

Ing. Fišer – zelené plochy se sekají podle toho, jak se užívají, je stanoveno pořadí. Obec má 

k dispozici pouze 2 zaměstnance, nemohou postačit všechno najednou. Prvotní nápor růstu trávy 

jsme vždy vykrývali brigádníky, letos však žádné nemáme, nikdo to nechce dělat. 

p. Vild – další věcí je také stav techniky. Využívá se intenzivně celý rok, když se porouchá, je nutné 

ji opravit, takže třeba na několik dní vypadne. 

p. Kurdík – zelených ploch je v obci opravdu hodně, jenom připravit cvičiště na konání kulturní 

akce je otázka mnohdy celého týdne. 

Ing. Tůma – dříve si domkaři sekali trávu mezi plotem a silnicí sami, dnes čekají, až to udělá obec. 

I lidé v bytovkách by se mohli domluvit, koupit si sekačku a kolem domu si posekat. 

 

 

16) 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 a zasedání ukončil ve 21:13 hod. 

 

 

 

 

 

 ……………………………………… ……………………………………… 

 Miroslav Vild Ing. Lukáš Fišer 

 místostarosta starosta 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Anna Vildová: …………………………………… 

 

 

Mgr. Hana Křejdlová: …………………………………… 

 

 

Zápis byl zpracován dne 4.6.2018. 

 

Zapsala: Michaela Zajíčková 


