
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO  

ZASTUPITELSTVA 
KONANÉ DNE  26.6.1995 

Přítomni: p. Ing. Suchý, p. Vild, p. Mleziva, p. Grimm, p. Vavroň, p. Černý, p. Šmejkal,  pí. MUDr. Gutová 

Omluveni: p. Čada  

                                                                  

Navržený program:  1) Kontrola usnesení a zpráva o činnosti - přednese starosta 

                  2) Zpráva o výsledcích hospodaření za I. čtvrtletí roku 1995 - p. Grimm 

                      3) Vyhláška o zásadách bytové politiky v obci Holoubkov - přednese p. Šmejkal 

                  4) Investiční výstavba v obci - přednese starosta 

                  5) Diskuse 

                  6) Usnesení a závěr 

Navrţený program byl schválený bez připomínek 

      PRO | PROTI | ZDRŢ 

         8    |              |       

Do návrhové komise byli zvoleni bez připomínek pí. MUDr. Gutová a p. Vavroň. 

      PRO | PROTI | ZDRŢ 

         8    |              |       

Ověřovateli zápisu byli zvoleni bez připomínek  p. Grimm a p. Mleziva. 

      PRO | PROTI | ZDRŢ 

         8    |              |       

1) Kontrola usnesení. 

Z minulého veřejného zasedání vyplynuly následující úkoly: 

a) Sledovat projekt vodovodu a plynovodu v dolní části obce s cílem maximálně sladit a zefektivnit obě akce, 

zejména po stránce ekonomické i harmonogramu výstavby, včetně moţnosti připojení č.p. 127. 

- projekt vodovodu a plynovodu je jiţ zpracovaný. 

- z důvodu poţadavku SÚS Rokycany po ukončení výstavby vodovodu a plynovodu provést pokládku 

nového asfaltového povrchu v celém úseku stavby a to v obou jízdních pruzích (náklad cca 2 mil Kč), 

plynárny celou akci přeloţily na příští rok s tím, ţe bude zaveden rovnou zemní plyn. Po mnoha jednáních 

na OkÚ s plynárnami a silnicemi jsme došli k závěru, ţe nový povrch bude poloţen aţ po 4 letech a to za 

finanční spoluúčasti SÚS, do té doby se bude rýha jen dle potřeby opravovat. 

- po projednání s fy REVOS je moţné zavést vodu aţ k č. p. 127 s tím, ţe bude voda zavedena pro část 

obce kolem pošty. Tato investice nás přijde na cca 400 tis. Kč 

b) Předloţit do konce března 1995  referátu ţivotního prostředí na Okresním úřadu v Rokycanech ţádosti o 

dotaci na ekologické topení předloţené na OÚ. 

- ţádosti o dotaci byli předloţeny v termínu 

- k minulým ţádostem máme zatím jen ústní informaci. Jak SFŢP tak i MŢP, kde jsem zjišťoval jak jsou 

minulé ţádosti vyřizovány, mě sdělily, ţe vzhledem k malému počtu ţadatelů a tudíţ i velice malé změně 

ţivotního prostředí z této akce vyplývající, dotaci občané Holoubkova za rok 1994 nedostanou. 

 



 

2) Zpráva o činnosti. 

Obecní zastupitelstvo mělo za poslední 3 měsíce 2 pracovní porady na kterých řešilo úkoly - viz. zápisy z 

pracovních porad. 

3) Zpráva o výsledcích hospodaření za I. čtvrtletí  roku 1995 - přednesl p. Grimm - zaloţeno 

ve finanční komisi. 

Zpráva byla odsouhlasena bez připomínek. 

      PRO | PROTI | ZDRŢ 

         8    |              |       

4) Vyhláška o zásadách provádění bytové politiky - přednesl p. Šmejkal předseda bytové 

komise - zaloţena v bytové komisi. 

Vyhláška byla odsouhlasena bez připomínek. 

      PRO | PROTI | ZDRŢ 

         8    |              |       

5) Investiční výstavba v obci 

Výstavba plynovodu a vodovodu se uskuteční v roce 1996. V letošním roce se uskuteční jen přestavba 

kotelny a zateplení stropu v základní škole. Všechny ostatní akce se odkládají na další období a to 

především z toho důvodu, ţe příliv peněz do obecního rozpočtu a to v poloţkách daní nám finanční úřad 

neplní. Tento stav řeší OkÚ za všechny obce s Finančním úřadem v Rokycanech. 

6) Diskuse 

P. Ziegler - kdy FÚ Rokycany doplatí daně obci 

   - co vše jsou obecní byty 

   - jak je prováděna regulace rybníka 

Odpověděl starosta - v následujícím období lze očekávat od FÚ daň z nemovitostí 

                     - staré a nové bytovky, domy na "Rudě", byt ve zbrojnici a ve škole 

         - regulaci provádí p. Jedlička dle povodňového plánu 

P. Pech - proč se neobývá byt ve zbrojnici 

              - proč ţádají o byt i ti občané, kteří uţ bydlí 

              - proč je vedle telefonní budky jáma 

Odpověděl starosta - v bytě nejsou ukončeny stavební úpravy 

      - kaţdý můţe poţádat o byt, ale rozhodující je jeho bodové hodnocení v pořadníku 

      - bude instalována nová telefonní budka 

P. Kofroň - prodej pozemku na Celulóze - jaká jsou vlastnická práva pí. Pechové 

Odpověděl starosta - před prodejem je nutné zjistit na KÚ Rokycany 

Pí. Kantoříková - kdy bude odvodnění hřbitova 

              - kdy budou odstraněny panely z cesty v parku 

Odpověděl starosta - odvodnění bude v nejbliţší době (do 3 týdnů) 

                     - panely jsou jiţ  odstraněny 

Pí. Svobodová - lze zavést plynové nebo elektrické topení do starých bytovek 

Odpověděl starosta - bylo jednáno s ZČE a Inzulou s tím, ţe je slabý rozvod el. energie, který nelze v 

současnosti posílit. Před  zavedením plynu je nutno provést zateplení domů. Toto vše je velice finančně 



náročné a v současnosti obec má nedostatek finančních prostředků. 

Pí. MUDr. Gutová - jakým způsobem je zabezpečeno sekání trávy na sídlišti. 

Odpověděl starosta - v současnosti seče jeden pracovník OÚ, coţ je nedostačující. OÚ vyzve občany k 

sečení trávy za úplatu. 

P. Fišer - opravy komunikací a propadlá komunikace u p. Maříka  

              - osvětlení v noci 

Odpověděl starosta - začalo se jednat s dálnicemi a SÚS Rokycany o údrţbě komunikací a vzhledem k 

tomu, ţe v minulém období nebyla uzavřena ţádná dohoda, která zabezpečí opravu komunikací po 

ukončení výstavby dálnice, je jednání velice zdlouhavé.              

      - veřejné osvětlení není moţné z technických důvodů nechat částečně v noci svítit 

7) Usnesení 

Návrh na usnesení přednesl p. Vild: 

1) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti za období březen 1995 - červen 1995. 

2) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření za I. čtvrtletí roku 1995 a 

schvaluje ji. 

3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje vyhlášku o zásadách bytové politiky na území obce 

Holoubkov. 

4) OZ bere na vědomí zprávu o investiční výstavbě v obci. 

5) Ukládá starostovi obce - zveřejnit schválenou vyhlášku o bytové politice dle zákona o obcích. 

                         - sledovat projekt vodovodu a plynovodu v dolní části obce. 

             -  sledovat průběh převodu majetku OPBH Rokycany na obec. 

             - sledovat akci rekonstrukce kotelny v ZŠ. 

             - zastavit všechny investiční akce do vyjasnění výše financí z daní do obecního rozpočtu. 

Usnesení bylo bez připomínek schváleno. 

      PRO | PROTI | ZDRŢ 

         8    |              |       

8) Závěr 

Na závěr poděkoval starosta obce občanů za aktivní účast na veřejném zasedání. 

 

 

 

 

26.6.1995  Zapsal: Ing. Petr SUCHÝ   Ověřovatelé zápisu: p Grimm 

                             p. Mleziva   

 

 

 

 

Příští pracovní porada se koná 14.8.1995 v 19:00 hod. 


