
ZÁPIS  Z VEŘEJNÉHO   ZASEDÁNÍ   
ZASTUPITELSTVA   OBCE   HOLOUBKOV 

KONANÉHO   DNE  25.11.2002 
Přítomni: p. Černý, p. Vondrášek, p. Vild, p. Dezort, pí. Černá, pí. Behenská, p. Rejzek,  
                pí. Mgr. Kořánová, p. MUDr, Jirava, p. Karas, p. Hrůza 
 
       Zahájení provedla starostka pí. Černá a řízením pověřila p. Vilda  
 
       Jednání se řídilo následujícím programem: 
 

1. Volba místostarosty 
2. Volba předsedů výborů a komisí  
3. Projednání návrhu změny č. 2 územního plánu obce Holoubkov 
4. Informace o rozdělení pravomocí obcí, obcí III. stupně, krajským úřadem a 

detašovanými pracovišti od 1.1.2003 
5. Schválení změny rozpočtu r. 2002 
6. Diskuse 
7. Usnesení a závěr  

 
Navržený program byl oproti původní pozvánce rozšířen o bod  schválení změn rozpočtu 
 r. 2002.   
 
PRO / PROTI / ZDRŽ 
11   /       -       /    - 
 
Volba pracovních komisí 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni bez připomínek p. Rejzek a p. Behenská  
 
PRO / PROTI / ZDRŽ 
9      /     -      /      2 
 
Do volební komise byli zvoleni bez připomínek p.MUDr, Jirava, p. Černý  a pí. Záhrobská.  
 
PRO /  PROTI /  ZDRŽ 
9      /      -       /       2 
 
Do návrhové komise byli zvoleni bez připomínek p. Hrůza, p.. Vondrášek a pí. Mgr. Kořá- 
nová. 
 
PRO  /  PROTI  /   ZDRŽ  / 
8       /     -         /       3 
 
 
1. Projednání návrhu změny č. 2 územního plánu obce Holoubkov 
Uvedený bod byl předsunut v jednání na základě požadavku p. Ing. arch. Petra Leitla, který 
měl na 19.00 hod další jednání v Plzni. Projednání změny č. 2 se zúčastnila za OHS Rokycany 
pí. Kotyzová. Zadání změny bylo v zastupitelstvu projednáváno již v únoru 2002 a veřejným 
zasedáním byla změna zadána 24.6.2002.Jednalo se o  změnu územního plánu o kterou 
požádali manželé Vondráškovi, kteří odkoupili od Kovosvitu Sezimovo Ústí pozemky 164/4, 



164/8, 164/10 ( louky a pastviny ) a 168/2 ( veřejná zeleň ). Dále se požadovaná změna týká 
čp. 140 – bývalá pošta, změna funkčního využití z občanského vybavení na území čistého 
bydlení a  změna funkčního využití pro AVZO Holoubkov (bývalý SVAZARM).  
Návrh změny č. 2  byl zveřejněn veřejnou vyhláškou na úřední desce i ve vývěsní skříňce 
obecního úřadu v termínu od 28.10. do 26.11. 2002. Do 15 dnů od posledního dne vystavení 
mohou občané uplatnit své připomínky nebo námitky.   
 
2. Tajná volba místostarosty 
Na základě dohodovacího řízení 13.11.2002 zastupitelstvo předběžně navrhlo  na funkci 
místostarosty p. Karase. Řízením tajné volby místostarosty byl pověřen p. MUDr. Jirava.  
Každý zastupitel obdržel prázdný volební lístek, na který čitelně uvedl jméno návrženého 
kandidáta. 
Výsledek voleb: 9 hlasů p. Karas  
                          1 hlas p. Rejzek 
                          0 hlasů – 1 hlasovací lístek bez jména 
Funkci místostarosty p. Karas přijal.  
 
3. Volba předsedů výborů a komisí  
Na rozdělení předsedů výborů a komisí se zastupitelstvo obce dohodlo též 13.11.2002 
následovně :  
                                                                            
Finanční výbor – pí. Behenská předsedkyně a p. Hrůza - člen 
Kontrolní výbor – p. Dezort  předseda a p. Vondrášek - člen 
Stavební komise – p. Vild  
Bytová komise – p. Černý  
Komise životního prostředí – p. Rejzek 
Sociálně zdravotní komise – p. MUDr. Jirava předseda  a pí. Mgr. Kořánová – členka  
Komise kultury, tělovýchovy  a školství  – p. Karas 
 
Volba předsedů výborů a komisí byla veřejná a všichni výše uvedení funkci přijali. 
 
PRO /  PROTI  /   ZDRŽ  
 10   /      -        /       1 
 
Uvedené hlasování je platné pro všechny výše uvedené zvolené předsedy výborů i komisí. 
Předsedové si sami  zajistí potřebný počet členů jednotlivých výborů a komisí, starostka obce 
vyzve písemně předsedy výborů a komisí minulého zastupitelstva k předání jednotlivých 
agend. 
 
4. Informace o rozdělení pravomocí obcí III. stupně 
Starostka podala pouze dílčí informaci o výše uvedených pravomocích, neboť delimitační 
protokoly nejsou ještě k dispozici. S největší pravděpodobností v budově OkÚ Rokycany 
zůstane referát sociální a referát životního prostředí. K uvedené problematice bude ještě  
17.12.2002 porada starostů na OkÚ Rokycany. Částečné informace podal též p. Hrůza.  
 
5. Schválení změny rozpočtu r. 2002 – 2. změna 
Zprávu o změně podala předsedkyně finančního výboru pí. Behenská. Jedná se o navýšení 
položky příjmů i výdajů na základě přidělených dotací od MFŽP na kanalizaci a ČOV, ale i 
skládku Vydřiduch, dále úvěr ČOV a kanalizaci od MŽP. Další dotace se týkaly voleb, hasičů 



a povodní. Uvedená změna v celkové výši 5, 812. 200,- Kč je nedílnou součástí zápisu 
z dnešního jednání.  
 
PRO  /  PROTI  /   ZDRŽ   
11     /        -      /         -   
 
6. Diskuse 
p. Ziegler – dotaz k měření hluku na střelnici i zahrádkám občanů pod DPS. Dle p. Ing. Leitla      
                    se charakter zeleně nemění. 
p. Hrůza –  v souvislosti projednávání územního plánu upozornil na nutnost dodržování                               
                   ochranného pásma okolo vodních zdrojů. 
p. Dezort -  upozornil na nutnost dořešení majetkoprávních vztahů, až se bude 2. změna ÚPD  
                   schvalovat. 
p. Ziegler – dotaz na opravu hráze v Hamru u Lamanického rybníka, dle p. Rejzka je zpraco- 
                   ván projekt, oprava bude pravděpodobně provedená do poloviny roku 2003,neboť 
                   JCM LRS  Zbiroh chybí finance 
p. Šlapák – upozornil na nutnost zabezpečení hráze u splavu po povodních. Bude ještě letos  
                   částečně řešeno včetně osazení zábradlí. 
pí. Vildová – připomínka k parkování osobních aut na komunikacích  a veřejných     pro- 
                      stranstvích v Chejlavech, které si občané upravili a udržují je v pořádku. Je zde    
                      obytná zóna a parkování těchto aut odporuje vyhlášce.  
p. Celina –  připomínka k veřejnému osvětlení, v okolí, kde bydlí nesvítí několik zářivek. 
                    Bylo odpovězeno,  že plošina bude objednána, až bude nahlášeno více případů.   
p. Černý – dotaz k výběrovému řízení na účetní OÚ. Konkurz byl zveřejněn v tisku i na  
                  úřední desce, konal se 30.10.2002 za účasti 4 uchazeček. 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Usnesení ze dne 25.11.2002  
 
Návrh na usnesení přednesl p. Vondrášek a je následující: 
 
1. Zastupitelstvo bere na vědomí :  
 
- projednání návrhu změny č. 2 územního plánu obce Holoubkov 
- dílčí informaci o rozdělení pravomocí obcí III. stupně 

 
 
2. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
- zvolení p. Karase místostarostou obce Holoubkov 
- zvolení předsedů výborů : finanční – p. Behenská 
                                                kontrolní – p. Dezort 
                                  komisí: sociálně zdravotní  - p. MUDr. Jirava 
                                               bytová – p. Černý 
                                               stavební – p. Vild  
                                               kultury, tělovýchovy a školství – p. Karas 
                                              ŽP – p. Rejzek 

 
- II. změnu rozpočtu pro rok 2002  ve výši 5,812.200,- Kč v kapitole příjmů i výdajů 

v souvislosti přídělu dotačních  prostředků na investiční akce, volby, povodně a SDH. 
 
- dodatečně usnesení z 11.11.2002 , se kterým  byli  občané seznámeni, ale  nebylo  o něm 
      hlasováno 

Jedná se o  zvolení starostky  obce pí. Černé v  tajných  volbách  a to nadpoloviční  
většinou celkovým počtem 6 hlasů  z 11 členů.    
 

 
Zapsala: Černá Františka 
 
 
Ověřovatelé zápisu: p. Rejzek : ……………………… 
 
                                 pí. Behenská : ………………………… 


