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ZÁPIS  ZE   ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA   OBCE   
HOLOUBKOV 

KONANÉHO   DNE  28.6.2010 
 
 
Přítomni:  p. Vild, p. Ing. Fišer, p. Hrůza, pí.  Mgr. Kořánová,  pí. Mgr. Křejdlová,  pí. Vildová, 
                   p. Kurdík, p. Bezstarosti, p. Černý – dostavil se v 19,40 hod      
                      
Omluven: Ing. Tůma – dovolená, Ing. Tichý 
  
Zasedání, které bylo svoláno v souladu s plánem práce zahájil starosta p. Vild v 19,10 hod. a také 
řídil další průběh jednání. Konstatoval, že z 11 členů zastupitelstva je přítomno zatím 8 členů, 1 se 
dostaví v průběhu zasedání, 1 je na  dovolené a 1 člen je omluven. Dále přivítal přítomné občany a 
seznámil je s návrhem programu zasedání zastupitelstva obce, který byl zveřejněn na úřední desce, 
na webových stránkách Obce a na pozvánkách: 
 
Program: 
 
     1)       Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 
     2)       Kontrola usnesení. 
     3)       Závěrečný účet hospodaření Obce za r. 2009. 
     4)       Změna č. I rozpočtu Obce na r. 2010. 
     5)       Projednání činnosti PO  ZŠ a MŠ Holoubkov.  
     6)       Různé – záležitosti k výstavbě bytů „Na Rudě“, 
                           -  výběrové řízení na akci „Oprava čp. 17“, 
                           -  dotace zájmovým a sportovním organizacím na r. 2010, 
                           -  výběrové  řízení na akci „Hřiště v MŠ“,  
                           -  smlouva o společném postupu se SÚS Rokycany, 
                           -  dodatek SOD s dodavatelem akce „DPS“  aj. 

7)       Diskuse 
      8)      Usnesení  a závěr 
 
 
PRO /    PROTI /   ZDRŽ 
   8     /        0        /       0 
  
 
1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

 
Do návrhové komise byli navrženi:  p. Ing. Fišer, p. Hrůza a Mgr. Křejdlová  
 

 PRO  /  PROTI  /  ZDRŽ    
  8    /      0       /      0 
 

Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Kurdík  a pí. Vildová       
 
  PRO  /    PROTI  /   ZDRŽ   
      8   /        0        /     0 
 
 
2) Kontrola usnesení 
Kontrolu usnesení provedl p. Kurdík – předseda kontrolního výboru. Uvedl, že kontrolní výbor 
provedl na svém zasedání dne 25.6.2010 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce č. 4 ze dne 
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10.5.2010. ZO v tomto usnesení vzalo 8 bodů na vědomí a 12 bodů schválilo. Dále zastupitelstvo 
obce uložilo starostovi a místostarostovi zabezpečení realizace tohoto usnesení v části II. – 
schvaluje a při zpracování návrhu I. rozpočtové změny v roce 2010 zajistit zapracování do tohoto 
materiálu příslušných návrhů na finanční krytí akcí schválených v tomto usnesení. V závěru p. 
Kurdík konstatoval, že většina  bodů usnesení č. 4 ze dne 10.5.2010 jsou splněny, některé body jsou 
ve fázi průběžného plnění. 
 
Po té byla kontrola usnesení vzata vědomí.  
 
3) Závěrečný účet hospodaření Obce za r. 2009  
Úvodní slovo k tomuto bodu provedl p. Vild.   Konstatoval, že celkové příjmy v r. 2009 byly ve 
výši 15,597.630,- Kč, celkové výdaje 13,008.430,- Kč. Celkově byl výsledek hospodaření za rok 
2009 plusový ve výši 2,589 tis. Kč.  V průběhu r. 2009 byly též provedeny 3 rozpočtové změny, 
které původní rozpočet upravily dle vývoje a potřeb obce.  Dále provedl seznámení s výsledky 
přezkoumání hospodaření obce (auditu), který na základě smlouvy provedla auditorská společnost 
K – Kredit.  Citoval příslušné pasáže ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření  zejména 
závěry podle § 10 zák. č. 420/2004 Sb. Závěr zprávy o výsledku hospodaření přezkoumání Obce 
Holoubkov za účetní období od 1.1.2009 do 31.12.2009 zní  -  nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
 
V druhé části úvodního slova vystoupil Ing. Fišer, kde doplnil některé údaje z výsledků hospodaření 
z oblasti příjmů a vydání za sledované období. Dále konstatoval, že v uvedeném roce došlo 
k výraznému poklesu v oblasti příjmů z rozpočtového určení daní o 14%, což je v absolutní částce 
více jak 1,5 mil. Kč. Kapitálové příjmy obce činily 1,852 tis. Kč. Celkem dotace za uvedený rok 
Obec obdržela ve výši 967 tis. Kč. V oblasti výdajů se dále zabýval kapitálovými výdaji na 
investice zejména na akce Komunikace Chejlavy,  hřiště u ZŠ apod. V oblasti hospodářské činnosti 
na bytovém fondu bylo za uvedený rok hospodaření aktivní ve výši 503.187,- Kč. V další části 
připomenul i hospodaření PO ZŠ a MŠ, které bylo projednáno již na zasedání ZO v měsíci březnu 
2010. Hospodaření zde skončilo se ztrátou ve výši 157.018,- Kč, což bylo uhrazeno z přebytku 
hospodaření z minulých let. Zabýval se též i provedenou inventarizací majetku obce, kde byl 
inventarizován majetek Obce v celkové hodnotě 186,587 tis. Kč. V rámci těchto inventur byl 
vyřazen opotřebovaný a nepotřebný majetek dle protokolů z jednotlivých středisek v celkové 
hodnotě 105.610,- Kč. 
V závěru svého vystoupení seznámil v zastoupení předsedy FV, který je dnes omluven, se 
stanoviskem FV k závěrečnému účtu hospodaření Obce za rok 2009. Toto stanovisko je kladné a 
FV doporučuje závěrečný účet schválit.   
 
Další diskuse k závěrečnému účtu již nebyla, proto bylo přistoupeno k hlasování o schválení 
závěrečného účtu Obce za rok 2009 bez výhrad. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  8   /   0   /   0 
 
4. Změna č. I rozpočtu Obce na r. 2010 
Úvod k tomuto bodu provedl p. Vild. Uvedl, že rozpočet Obce na rok 2010 byl schválen v prosinci 
2009. Některé věci je nyní třeba pozměnit s ohledem na vývoj  a potřeby v jednotlivých oblastech 
rozpočtu Obce.  Po té předal slovo Ing. Fišerovi, který tuto navrhovanou rozpočtovou změnu 
rozebral. Materiál je předložen písemně, byl řádně zveřejněn a mají jej všichni zastupitelé 
k dispozici.   
Zdůvodnil navrhované změny rozpočtu dle jednotlivých kapitol, jak je předloženo v písemném 
materiálu. Dále konstatoval za omluveného předsedu Ing. Tůmu, že finanční výbor uvedenou 
změnu rozpočtu projednával na svém zasedání dne 23.6.2010, nemá k němu výhrady a navrhuje 
takto schválit na dnešním zasedání ZO.  
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Diskuse k tomuto bodu nebyla, proto bylo přistoupeno k hlasování o změně č. I rozpočtu Obce na r. 
2010 dle předloženého návrhu .   
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  8   /   0   /      0 
 
5. Projednání činnosti  PO  ZŠ a MŠ  Holoubkov 
Úvodní slovo provedla Mgr. Kořánová. Seznámila přítomné s činností PO ZŠ a MŠ za uplynulý 
školní rok 2009/2010. Rozebrala jednotlivé oblasti v činnost ZŠ, MŠ, ŠD i ŠJ.  
V další části své zprávy se zabývala výhledem a zajištěním na příští školní rok 2010/2011 zejména 
v oblasti základní školy. V příštím školním roce by měla být základní škola čtyřtřídní v pěti 
odděleních. s celkovým počtem žáků 49. Mimo jiné bude zaveden nově  i nepovinný předmět 
anglický  jazyk  pro  žáky  1.  a  2.  třídy  ZŠ.   V závěru  své  zprávy  též  vyjmenovala  přijaté  kroky ke  
stabilizaci žáků  v naší základní škole.  
Zpráva je zpracována písemně a je přílohou hlavního zápisu.  
V další části vystoupila předsedkyně. Školské rady pí. Anna Vildová, kde seznámila s činností této 
Školské rady za uplynulý školní rok 2009/2010. Zpráva je též zpracována písemně a je též přílohou 
hlavního zápisu.  
Diskuse: 
p.Kurdík: 
Upřesnil, že ve zprávě je chybně uvedeno, že kontroly hospodaření PO se zúčastnil mimo 
finančního i kontrolní výbor, což není pravdou.  Kontrolní výbor se této činnosti nezúčastnil.  
p. Vild: 
Uvedl, že  je řada dobrých výsledků v činnosti školy,  ale vše v pořádku není. Opakovaně se 
vyskytují podobné problémy jako v minulých letech. V uplynulém školním roce sice nedošly žádné 
oficiální stížnosti  ani připomínky k činnosti v základní škole, avšak některé  problémy zejména 
v pracovním kolektivu základní školy přetrvávají.  Jako příklad uvedl situaci kolem odchodu 
učitelky 2. třídy pí. Bc Pluskalové i své zkušenosti z některých třídních schůzek rodičů, kterých  se 
v měsíci červnu 2010 osobně zúčastnil. Po té vyzval pí. Pluskalovou, aby své vystoupení na třídní 
schůzce předala písemně, což následně učinila a přes výzvu starosty ze školy k 30.6.2010 ve znění 
původní pracovní smlouvy na dobu určitou k tomuto datu ze školy odchází. Dále seznámil 
zastupitele s faktem, že jej zhruba před 14 dny navštívila vychovatelka ŠD pí. Kalousová se 
stížností na údajnou šikanu (mobing) její osoby ze strany nadřízené Mgr. Kořánové.  Toto dokládala 
m.j.  obdrženým vytýkacím dopisem, který ten den převzala za své nevhodné chování při obědě 
školní družiny v jídelně. Dále seznámil se svým stanoviskem k věci s tím, že jako hlavní problém 
vidí, že nedobré vztahy mezi zaměstnanci ZŠ se již  přenášejí i na děti, což je nepřípustné a toto 
nelze dopustit a také to nedopustíme.  
p. Tomášek: 
K otázce tzv. mobingu vůči zaměstnancům uvedl, že musí  být určitá loajalita mezi vedoucím  a 
zaměstnanci. Jako příklad uvedl  stav z této oblasti, který se v současnosti děje v některých firmách 
na okrese. Konstatoval, že on jako vedoucí pracovník  má na pracovišti jiné vztahy a podobné 
excesy ze strany zaměstnanců by řešil rezolutně.   
p. Vild: 
V reakci na p. Tomáška. Je faktem, že často o šikaně hovoří lidé. kteří ji v podstatě nezažili a 
naopak jiní, kteří ji denně na pracovišti zažívají s ohledem na stav v ekonomice a společnosti  pouze 
tzv. „drží ústa a krok“.  
p. Bezstarosti: 
Uvedl,že má svůj názor, souhlasí s tím, že je pravda někde uprostřed. Měli by se na tom podílet 
všichni. Do interních věcí nebude zasahovat. Rodiče mohou přijít a říct si svůj názor. Je třeba, aby 
děti ve škole v Holoubkově zůstávaly. Dal návrh, že by se mohl např. po každých osmi letech 
vyhlásit  konkurs  na nového ředitele  ZŠ.    
pí. Jarošíková: 
Připomněla, že děti z ostatních obcí by do Holoubkova  do školy i dojížděly, kdyby byl např. zřízen 
školní autobus z Těškova, Medového Újezdu apod.,  aby je nemuseli dovážet rodiče. 
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p. Vild: 
Reagoval na předcházející diskusi   s tím,  že  tak jednoduché by to nebylo a s ohledem na náklady, 
využití, podíl Obce apod.  Dnes bohužel v oblasti školství se neustále prohlubuje boj o děti neboť za 
žákem jdou i prostředky ze státního rozpočtu a každá škola se snaží udržet.  K oblasti nákladů na 
školství z obecního rozpočtu uvedl, že toto stojí Obec značné prostředky, kde následně rozebral 
strukturu nákladů Obce na vlastní zařízení i příspěvky na žáka, které Obec musí platit do Mýta a 
Rokycan. Obec platí m.j. výdaje za žáky, kteří dojíždějí do školy v Mýtě na základě smlouvy.  
Odpověděl také p. Bezstarosti, že termín 8 let pro ředitele školy podle současně platného školského 
zákona  nelze zatím  realizovat i když by to věci jistě pomohlo. Zákonodárci o tom pouze vzletně 
hovoří ovšem aby udělali příslušnou zákonnou úpravu školského zákona to již neřeší. A nejen naše 
obec se potom potýká s podobnými problémy. 
p. Bezstarosti: 
Obec udělala hodně pro dobré podmínky v ZŠ i v MŠ. Bude dále platit výjimku na žáky, ale je třeba 
hledat úspory také jinde. 
pí. Šedivá: 
Navrhla, aby proběhly schůzky s jednotlivými učiteli, kteří si nestěžují a zůstávají.. Častá výměna 
učitelů je špatná hlavně pro prvňáky, ale i další žáky. 
p. Hrůza: 
Uvedl, že podobné problémy jsou i na školách v Rokycanech. Škola se  přirovnává k s.r.o. Ředitel 
vykonává státní správu a nemůže se posuzovat se s.r.o. Školská rada také neřešila žádné stížnosti 
ani připomínky. Kantořině jako lesák nerozumí. Problémy jsou v každé organizaci. Měli by si to 
vyřešit ve škole sami a ne aby to řešilo obecní zastupitelstvo.  Školský zákon uvádí taxativní 
podmínky k odvolání ředitele. Tyto stav v naší ZŠ nesplňuje a případný následný pracovně právní 
soudní spor v této věci by Obec  prohrála. 
 
Další diskuse již nebyla a předložená zpráva byla vzata na vědomí. 
 
6. Různé 
a)  informace  na vědomí zastupitelstva obce 
V této části p. Vild připomněl některé informace, které byly projednány na pracovní poradě ZO dne 
14.6.2010 dle zápisu z této pracovní porady. 
 
Předložené informace byly vzaty na vědomí. 
 
b) rozpočtový výhled Obce Holoubkov na rok 2011 - 2013    
Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl Ing. Fišer. Materiál byl předložen písemně všem 
zastupitelům. Finanční výbor doporučuje předložený rozpočtový výhled schválit.  
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  9 /    0     /     0 
  
c)  situace kolem investiční akce – dostavba DPS 
Se současným stavem seznámil Ing. Fišer. Stavba byla v současnosti přerušena do doby, než bude 
znovu vyhodnocena 5. výzva ROP JZ. Dále seznámil s rozsahem dosud provedených prací i 
s postupem, jak byly tyto práce realizovány. S dodavatelskou firmou bylo přerušení stavby 
projednáno s tím, že po novém rozhodnutí o přidělení dotace firma do 7 dnů znovu nastoupí a bude 
v realizaci akce pokračovat. Dále seznámil s předpokládaným výhledem přehodnocení 5. výzvy. Je 
předpoklad, že bychom se výsledek mohli dozvědět do 30.8.2010.  
Dále předložil ke schválení dodatek č. 2 SOD mezi Obcí a firmou Stavitelství Šmíd. Tento dodatek 
byl vyvolán nutným přerušením stavby a řeší otázky kolem tohoto problému. 
Diskuse: 
p. Bezstarosti: 
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Seznámil se svými zkušenostmi z kontrolních dnů stavby, kterých se zúčastnil za stavební výbor. 
Konstatoval.m.j., že práce byly provedeny v dobré kvalitě.  
p. Vild: 
K úvodnímu slovu doplnil, že zejména s ohledem na stav střechy a půdního prostoru by se tato 
oprava musela stejně řešit bez ohledu na tuto  investiční akci a zejména dotaci z ní. Je dobře, že 
generální oprava střechy byla provedena již nyní neboť z delším časovým odstupem by byla oprava 
nákladnější a havarijní stav střechy a půdního prostoru by se pochopitelně projevilo i na celkovém 
stavu budovy DPS. 
pí. Šedivá: 
Dotaz proč je na budově změna krytiny včetně barvy. 
p. Vild: 
Reagoval na pí. Šedivou s tím, že jsme se vrátili k původní barvě krytiny na tomto objektu, neboť 
zde původně byly břidlicové šablony.  
Další připomínky ani dotazy nebyly, proto byla informace vzata na vědomí  a  přistoupeno 
k hlasování o schválení předloženého dodatku č. 2 SOD 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
 9    /    0     /     0        
 
d)  informace o neobdržených  dotacích o které Obec žádala   
Bylo provedeno seznámení s faktem, že Obec neuspěla se svými žádostni o dotace pro r. 2010 
s programu SFDI na akci bezbariérové chodníky a z programu KÚPK na akci víceúčelové hřiště.  
Vzato na vědomí   
 
e)   žádost společnosti SUPTel k prodloužení lhůty k užívání stavby „Základnová stanice 
GSM“ na p.p. 296/2 k.ú. Holoubkov u D5 
Projednáno též na pracovní poradě. Připomínky k tomuto nebyly.  
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  9   /    0      /  0 
 
f)  stanovisko Obce k částečné uzávěře dálnice D5 a stanovení objízdné trasy po silnici II/605 
přes obec Holoubkov 
Projednáno též na pracovní poradě dne 14.6.2010.  ZO souhlasí s nesouhlasným stanoviskem Obce 
a postupem starosty ve věci.   
 
g)  úpravy sociálního zařízení v bytě obce v čp. 4 – nájemci Manželé Mošnovi dle jejich 
původní žádosti o úpravu sociálního zařízení bytu 
Opakovaně projednáváno i na pracovní poradě. Pro úpravu stanovuje ZO finanční limit max. 70 tis. 
Kč včetně DPH s tím , že případné další náklady bude hradit nájemce sám po dohodě s Inzulou. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ      
  9   /    0       /    0      
 
h)  oprava budovy školní družiny a hasičské zbrojnice Holoubkov čp. 17  
Opakovaně projednáváno i na pracovních poradách. Odsouhlasen rozsah oprav, vypsání 
výběrového řízení na dodávku oken.  Proběhlo výběrové řízení na dodávku oken. Na základě 
doporučení výběrové komise ZO rozhodlo vybrat jako dodavatele akce firmu Spring Interiér Plzeň 
ve smyslu nabídky s tím, ale že bude vybrána vyšší kvalita ( 6ti komorový profil, trojsklo) 
s příslušným navýšením ceny a doobjednání doplňků.  
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Zastupitelstvo vzalo na vědomí a schvaluje též přijetí  dotace na tuto akci z POV PK ve výši 300 tis. 
Kč na základě  úspěšné žádosti obce.   
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  9  /   0  /   0  
 
ch)  závěry výběrového řízení na dodavatele akce „Únikový východ a hřiště v MŠ“  na základě 
proběhlého výběrového řízení 
Projednáno na pracovních poradách. Zastupitelstvo došlo k závěru na dodavatele stavební části akce 
vybrat firmu KOLOC s.r.o. a dodávku herních prvků firmu Kasform s.r.o. na základě předložených 
nabídek těchto firem v rámci výběrového řízení k zakázce.  
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  9  /   0   /   0 
 
i) příprava zajištění akce „Oprava komunikace III/2341 na hrázi holoubkovského rybníka“ ve 
spolupráci SÚS Rokycany a Obec Holoubkov 
Projednáno dle závěrů z pracovní porady včetně smlouvy o společném postupu zadavatelů i přesunu 
finančního podílu Obce na této akci v rámci změny č. I. rozpočtu Obce na rok 2010. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
   9   /   0    /   0 
 
j)  návrh opravy prostranství parkoviště před OÚ 
Projednáno dle závěrů z pracovní porady k věci s tím, že akci provede dle výsledku výběrového 
řízení dle předložené nabídky firma Jílek Plzeň v předložené ceně.  
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
   9   /   0   /   0 
 
k)  obsazení služebního bytu pro SDH v čp. 17 – hasičská zbrojnice 
Dosavadní nájemce p. Moutelík byt uvolňuje k 30.6.2010. SDH navrhuje aby byt byl přidělen p. 
Miroslavu Hoškovi ml.  – členu výboru SDH. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
   9    /    0    /    0 
 
 l)  přidělení dotací z rozpočtu obce na r. 2010 pro společenské a zájmové organizace v obci 
Projednáno dle závěru z pracovní porady a v souladu s návrhem VŠKZO přidělit dotace takto:  

- MO ČRS  -  3.000,- Kč 
- Klub seniorů 7.000,- Kč 
- ZO AVZO  2.000,- Kč 
- MO ČČK – 3.000,- Kč 
- TJ Sokol  10.000,- Kč 
- Šipkaři – 4.000,- Kč 
- oddíl JILM  LLM – 6.000,- Kč 

 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  9    /    0    /   0 
 
 
 
 
 



 

7

m)  informace o postupu a dalším vývoji v přípravě akce „Výstavba bytů Na Rudě“ ve 
spolupráci s firmou AAA Thermohouses Ltd. 
Informaci provedl Ing. Fišer.  Seznámil s dosavadním stavem přípravy akce i vývoji jednání mezi 
spolupracujícími subjekty. Bude se jednat o výstavbu nízkoenergetických domů s nájemními a 
sociálními byty pravděpodobně ve 2 etapách. Byl proveden průzkum staveniště z hlediska 
ekologických zátěží, radonový a geologický průzkum staveniště a dále byl vypracován statický 
posudek opěrné zdi na stávajícím domě čp. 101. Toto vše za finanční spoluúčasti Obce ve smyslu 
příslušné smlouvy. Je zpracován též projekt pro demolici čp. 101. Problémem zůstává přeložka NN 
sítě  ČEZu. V současnosti se řeší otázky kolem likvidace stavební suti z demolice objektu čp. 94 a 
výhledově z čp. 101 zejména ve vazbě na náklady likvidace apod. I zde bude muset být podíl Obce. 
Řeší se též způsob právní pojistky převodu pozemků z obce na realizační firmu, která jako příjemce 
dotace musí mít tyto otázky vyřešeny. Jedná se buď o přímý podíl obce na základním kapitálu nově 
vzniklé společnosti nebo o advokátní úschovu listiny o zpětném převodu pozemku na obec 
v případě nesplnění přesně specifikovaných povinností. 
 
Zastupitelstvo vzalo předloženou informaci na vědomí s tím, že souhlasí s postupem uvedeným 
v této informaci.  
 
n) prodej části pozemku st. 264 k.ú. Holoubkov - zastavěná plocha dílnou bývalého Svazarmu   
Návrh přednesl Ing. Fišer. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn po schválení na zasedání 
zastupitelstva obce v souladu se zákonem o obcích. Byl zpracován příslušný oddělovací 
geometrický plán, kdy ještě dojde k některým dílčím úpravám. Výměra odděleného zastavěného 
pozemku je 152m2. Žádost o převod ze strany ZO AVZO byl vyvolán m.j.  potřebou provést 
nutnou opravu havarijního stavu střechy objektu této dílny i další údržbu předmětné budovy. 
Navrhuje s ohledem na souvislosti a po dohodě  se ZO AVZO Holoubkov prodej realizovat za 
symbolickou cenu 1.000,- Kč s ohledem na další nutné náklady opravy budovy a fakt, že výstavbu 
prováděla v minulosti organizace Svazarmu, nyní nástupnická organizace AVZO. Ostatní náklady a 
poplatky vyvolané touto transakcí jako náklady na geometrický plán, příslušné poplatky apod. 
ponese ZO AVZO  Holoubkov.  
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  9   /    0    /    0 
 
 
7)  Diskuse 
p. Bezstarosti: 
Vznesl připomínku, že je nutné v kotelně MŠ zřídit sběrnou jímku na povrchovou vodu, aby bylo 
tuto možno případně odčerpat při vniknutí do objektu kotelny. Současné řešení je nevyhovující. 
Dále se zabýval otázkami kolem řešení parkování v sídlišti, kde toto m.j. doporučil řešit formou 
vybudování obytné zóny a z toho vyplývajících souvislostí. Zabýval se též otázkami kolem 
vykrývacího vysílače TV signálu na obecním domu čp. 4, m.j. ve vazbě na spotřebu elektrické 
energie i pokrytí území obce dalšími multiplexy.   
 
 
8) Usnesení a závěr 
Usnesení z dnešního zasedání přednesl Ing. Fišer. Připomínky nebyly a tak bylo přistoupeno 
k hlasování o přijetí usnesení. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  9    /    0    /    0    
 
Závěr zasedání provedl p. Vild. Poděkoval všem přítomným za účast, popřál hezkou dovolenou a 
zasedání ukončil ve 22:25 hodin.  
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USNESENÍ   ZASTUPITELSTVA OBCE  č. 5  ZE  DNE 28.6.2010 
  
 

I. Bere na vědomí: 
1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZO ze dne 10.5.2010. 
2. Informace z pracovní porady ZO ze dne 14.6.2010. 
3. Zprávu o činnosti PO ZŠ a MŠ Holoubkov za uplynulý školní rok 2009/2010 včetně výhledu na 

příští školní rok. 
4. Informaci o stavu kolem investiční akce „Dostavba DPS“. 
5. Informaci o neobdržených dotacích ze SFDI na akci „Bezbariérové chodníky“ a z KÚPK na akci 

„Víceúčelové hřiště“. 
6. Stanoviska Obce ke stavu na silnici II/ 605 v obci ve vazbě na plánovanou objížďku na dálnici 

D5 a dále žádosti společnosti SUP Tel k prodloužení lhůty užívání základnové stanice GSM. 
7. Zprávu o výsledcích auditu hospodaření Obce za r. 2009. 
8. Informaci k aktuálnímu vývoji ohledně výstavby „Na Rudě“ s tím, že souhlasí s dalším 

pokračováním akce dle předloženého návrhu. 
9. Zápis č. 2/10 z jednání Komise pro spolupráci s INZULOU s tím, že souhlasí s realizací přijatých 

usnesení. 
 
   
II. Schvaluje:  

1. Závěrečný účet hospodaření obce za r. 2009 bez výhrad. 
2. Změnu č. I. rozpočtu obce na r. 2010 dle předloženého návrhu. 
3. Rozpočtový výhled obce na období let 2011 – 2013. 
4. Dodatek č. 2 k SOD ze dne 29.1.2010 uzavřené s firmou Stavitelství ŠMÍD s.r.o., Plzeň ohledně 

přerušení stavebních prací na investiční akci „Dostavba DPS“. 
5. Rozsah úprav sociálního zařízení v bytě č. 11 /Mošnovi/ v čp. 4 dle návrhu INZULY a žádosti 

nájemců s maximálním finančním limitem nákladů do 70 tis. Kč včetně DPH z prostředků obce. 
6. Na základě vyhlášeného výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na výměnu oken 

v budově čp. 17 jako dodavatele akce firmu Spring Interier Plzeň s.r.o. dle předložené nabídky a 
SOD v ceně 135.017,- Kč vč. DPH. 

7. Na základě vyhlášených výběrových řízení na zakázky malého rozsahu na dodávky prací na akci 
„Únikový požární východ a dětské hřiště v Mateřské škole Holoubkov“ jako dodavatele 
stavebních prací firmu Koloc s.r.o. dle nabídky v ceně 262.237,- Kč + DPH a dodavatele hracích 
prvků firmu Kasform s.r.o. dle nabídky v ceně 302.200,- Kč + DPH. 

8. Smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Obcí Holoubkov a SÚS Rokycany ve věci 
chystané investiční akce „Oprava silnice III/2341 na hrázi holoubkovského rybníka“. 

9. Úpravy parkovací plochy před OÚ Holoubkov a přidělení realizace této zakázky firmě Jílek 
Plzeň dle předložené nabídky v ceně 119.820,- Kč včetně DPH. 

10. Přidělení uvolněného služebního bytu u zbrojnice SDH Holoubkov v čp. 17 dle usnesení členské 
schůze SDH Holoubkov p. Miroslavu Hoškovi ml. 

11. Prodej části pozemku st. 264, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Holoubkov (podle zpracovaného 
geometrického plánu č. 641-147/2010 pozemek st. 264/4 v k.ú. Holoubkov) o velikosti 152 m2 a 
budovy bez č.p./č.e. na něm stojící sdružení AVZO Holoubkov, Holoubkov 164 za cenu 1.000,- 
Kč + související náklady na převod. 

12. Dotace formou daru Obce na r. 2010 zájmovým organizacím v obci následovně: 
- ZO ČRS - 3.000,- Kč 
- ZO ČČK - 3.000,- Kč 
- Klub seniorů - 7.000,- Kč 
- ZO AVZO - 2.000,- Kč 
- Oddíl JILM LLM - 6.000,- Kč 
- Šipkaři - 4.000,- Kč 
- TJ Sokol - 10.000,- Kč 
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      III.        Ukládá: 

Starostovi a místostarostovi: 
1. Zajistit realizaci přijatých usnesení v části II. schvaluje. Za tím účelem přijmout další opatření a 

příslušné kroky v jednotlivých věcech. 
 
 
 
 
 
 
                                                                            ………………………………… 

                                                                                                          Vild Miroslav - starosta 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
p. Vildová Anna:  …………………………………… 
 
p. Kurdík Stanislav:  …………………………………… 
 
Zapsala: Grimmová 
 
 
 
Vyvěšeno: 
 
Sejmuto: 


	KONANÉHO   DNE  28.6.2010

