
 

 

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO  

ZASTUPITELSTVA 

                                                 KONANÉM   DNE  30.října  2000           

__________________________________________________________________ 

 

Přítomni : pí.Kaprasová, pí.Černá, p.Sokol,p.Ing.Tichota,p.Ing.Suchý, pí.MUDr.Gutová,p.Černý V,p.Fiala, 

               p.Černý  M.,p.Vondrášek 

                

Omluven: p. Vild  M. - nemoc 

  

Hosté :  p. Mgr.Gross - ministr vnitra, Ing. Brožík - místopředseda Parlamentu ČR, senátor  MUDr.Jirava, 

             poslankyně PČR - MUDr.Emmerová a  H.Vítková - asistentka  senátora Jiravy 

             všichni   se zúčastnili  pouze  části zasedání 

_________________________________________________________ 

        

 

Navržený  program :1) Kontrola  usnesení 

                               2) Zpráva o činnosti  obecního zastupitelstva   

                               3) Schválení  změny územního plánu 

                               4) Prodej  obecních pozemků 

                               5) Zadání další změny  územního plánu 

                               6) Zpráva o hospodaření za 1.pololetí 2000  

                               7) Přezkoumání  hospodaření  r. 1999 

                               8) Stanovisko obce k první  věcné a  časové  představě  obcí  III.typu 

                               9) Diskuze  

                              10) Usnesení  a závěr 

                      

Navržený  program  byl schválen  bez připomínek. 

 

      PRO | PROTI | ZDRŽ 

        10  I    -     I     - 

Do návrhové komise byli zvoleni bez připomínek p. Ing. Suchý a p.Sokol 

 

      PRO | PROTI | ZDRŽ 

         8 I     -     I     2                

Ověřovateli zápisu byli zvoleni bez připomínek p. Ing. Tichota  a pí. Kaprasová 

 

      PRO | PROTI | ZDRŽ 

         8  I      -     |    2   



 

 

 

                 

1) Kontrola  usnesení  

   

      Ze dne 27.12.1999  dosud trvá směna  pozemků s LRS Zbiroh, realizace  DPS, plynofikace jižní 

části Holoubkov, provedení sanace a rekultivace skládky Vydřiduch. 

      Z přijatých usnesení ze dne  26.6.2000 jsou body splněny, schválení územního plánu je předmětem 

dnešního jednání, dosud trvá  dořešení  znehodnocení  místní komunikace  v Chejlavech v důsledku  rekon- 

strukce  Markovy vily, ze dne 17.4.2000 trvá bod  usnenení dořešení  vlastníka  hráze. 

      Kontrolu   usnesení  provedla   pí. Kaprasová. 

 

2)  Zprávy o  činnosti  obecního  zastupitelstva 

        

       Od   posledního veřejného zasedání  se  sešlo  OZ celkem  3x a to :  

      26.6.2000 -    bylo  projednáno  celkem  7 bodů  

      17.9.2000 -    bylo  projednáno  celkem  55 bodů 

      9.10.2000 -    bylo  projednáno  celkem  33 bodů 

 

3) Schválení  změny  územního plánu 

         

       Předmětem  změny územního plánu  bylo rozšíření bydlení  severním směrem na úkor rekreační a 

 ochranné  zeleně  v lokalitě  Těškovská, současně   byla  severně  posunuta  i místní  komunikace, vše 

bylo provedeno  ve spolupráci s  Geodetickou kanceláří  Rokycany i Katastrálním úřadem  Rokycany. 

       Další  změna se týkala  rozšíření stávající plochy individuální rekreace „ U  Lamanického  rybníka 
„

      

východním   směrem  dle  požadavku  pana Rejzka  ( bude se podílet  částkou  15 tis. Kč ). 

       Poslední změna   se týkala zahrnutí parcel č.300/2 a  300/3 do území bydlení  venkovského typu 

při silnici  na Mýto  ( při zadání  změny  uplatnila  pí. Dongresová  z OkÚ  Rokycany dle  požadavku  

pana Kráčmara  ).   

  

      PRO / PROTI /  ZDRŽ 

       10   /     -      /     - 

      

4) Prodej  obecních  pozemků 

 

     Veřejným  zasedáním  dne 17.4.2000 byl schválen  odprodej  obecních  pozemků o rozloze  113 m
2

 

v lokalitě  Chejlavy  manželům  Podhorským  z čp. 290, dne 18.4.2000 byla sepsána  kupní smlouva a 

realizován  odprodej   za cenu  40,--  Kč / m
2

. Dne  9.8.2000 oznámil  Katastrální úřad   Rokycany, že 

v dané lokalitě  zbývá   obci  ještě  část pozemku  ve zjednodušené  evidenci  - parc.č.333/1  o výměře 

12 m
2

. Snaha  obce uskutečnit  odprodej  zbývajících   12 m 
2

 formou dodatku  k původní  smlouvě byl 

zamítnut, takže  musí   být  nový  odhad  včetně   dodržení   30- ti denní  lhůty  zveřejnění. Byl zadán 

   



 

 

 

 

 

znalecký odhad , odprodej   bude realizován  za cenu   40,-- Kč / m 
2

.   

 

     PRO / PROTI  /  ZDRŽ 

      10   /    -        /    -    

  

5) Zadání  další změny  územního  plánu 

 

     Žádost  uplatnili  manželé  Bělohlávkovi  z č.p.218, kteří  odkoupili    od České pošty  č.p.  140 ( bývalá 

budova  pošty ) a požadují změnu  objektu z účelu  podnikání  na objekt určený  k bydlení. Na  změně 

územního plánu  se budou finančně podílet, což jim bylo písemně sděleno dne 13.10.2000. Žádost  bude 

zadána  u  p.Ing. Leitla  z UrbioProjektu Plzeň. Jedná  se o pozemek  parc.č. 148 s popisným číslem  140 

v  k.ú. Holoubkov. 

 

     PRO /  PROTI /  ZDRŽ  

      10   /      -      /    -  

 

6) Zpráva   o hospodaření   za I. pololetí  2000 

 

     Zprávu  přednesla  pí. Kaprasová,  předsedkyně  finanční komise. Ve finanční  komisi  bylo projednáno dne 

30.8.2000. Předložená   zpráva   byla   OZ  schválena  a  je  doložena  v  příloze. 

          

        PRO  I  PROTI  I  ZDRŽ 

           10    I      -      I     -  

 

7) Přezkoumání  hospodaření  Obce  Holoubkov ra rok 1999 ( audit )  

 

     Zprávu přednesla  pí. Kaprasová, předsedkyně finanční komise. Ve  fin. komisi byla projednána shodně s 

 rozbory  hospodaření  dne  30.8.2000. Předložená  zpráva  je doložena  v příloze včetně přijatých  závěrů a  

doporučení   ověřovatelů. 

 

       PRO /  PROTI /  ZDRŽ  

         10   /      -     /    -  

 

8) Stanovisko obce  k  první  věcné  a  časové  představě obcí  III. typu 

 

    V souvislosti  s reformou  veřejné  správy  byl   obci   Holoubkov  předložen   dokument  Ministerstva 

vnitra  ČR, týkající se   Plzeňského  kraje. V případě  naší obce  nedochází k žádné změně, v rámci 

působnosti budeme  i nadále  patřit  spádovostí   pod   Rokycany.  I  když  nedochází  ke  změně  je 

 



 

 

 

 

 

nutné  uvedený  dokument  projednat   na veřejném  zasedání  a své stanovisko   písemně   potvrdit .    

 

     PRO  /  PROTI  /  ZDRŽ  

     10     /    -        /     -  

 

9)  Diskuze 

 

p. Ziegler - dotaz na ministra  vnitra ohledně  vězeňství a  trestu  smrti  

p. Sokol  - dotaz  na ministra vnitra  ohledně vlivu  TV pragramů na kriminalitu  mládeže 

p.Ing. Suchý -   -“-          -“-    služebna  policie  byla v naší obci zrušena , zda  se uvažuje  s posílením 

                policejního dohledu   na  venkově z důvodu  nárůstu  kriminality 

p. Lehner - poděkování  p. MUDr. Jiravovi, za jeho angažovanost  při získání   1 mil. Kč z Ministerstva 

                financí  na odstranění  dřevomorky   v  Zámečku 

p. Ziegler - dotaz  na senátora  Jiravu   -  volby  - dopad  reformy  na obyvatelstvo , zdražování  léků 

                ve zdravotnictví 

p. Sokol -  dotaz  na  pravidla  hygieny  na zotavovacích  akcích  dětských  táborů ( nutnost  spl.WC),  

                k problematice  se  vyjádří  písemně  pí. MUDr. Emmerová - poslankyně parlamentu  ČR  

p. Ziegler - dotaz na finanční půjčku   TJ  -  Sokola  Holoubkov  (  koncem  roku  by  měla být první splát- 

                ka ve výši  25 tis. Kč ).     

p. Lehner - připomněl   termín  předkládání  příspěvků  do  Holoubeckého  zpravodaje , do konce 11/2000 

                by měly všechny komise i  fungující organizace  předat  kulturní komisi  svůj  příspěvek. 

pí. Vildová - připomínka  k údržbě kolumbária  na  hřbitově, zůstávají  zde  uvadlé  květiny zavěšené  na 

                skříňkách, pod  nimi   zbytky  vosku od  svíček , což  je  občany  kritizováno. Vyskytly  se  

                i  protinázory , že  v  případě  kolumbária  (  kromě  2.11.   a  o  vánocích ,  kdy  bývají   rozsvíceny 

                elektrické  svíčky ) není jiná možnost  připomenutí  si   výročí   svých  pozůstalých.  Bude 

                prověřeno  s MěÚ  Rokycany ( případně  s  Rumpoldem ) jak uvedené  skutečnosti  řeší   hřbitovní 

                řád , zřejmě  pak  bude pro  obec vydána  vyhláška. 

pí. Kantoříková   - připomínka  k zimnímu posypu, že některé  úseky jsou sypány nadměrně, čímž pak 

                dochází  ke   znečišťování   společných částí  nájemních domů a ucpávání  kanal.vpustí.       

p. Sokol - pozval přítomné   na  připravovanou výstavu  ručních prací  občanů  Holoubkova, která  by  se   

                konala   od  23.11.2000  do 26.11.2000  (  neboť  v  týdnu  od 16 - 19.11.2000  bude  s největ- 

                ší  pravděpodobností   2 kolo   senátních voleb ) 

pí. Záhrobská  - připomínka  k   neplatičům  nájemného, zda  budou zveřejňováni ve vývěsní  skříňce OÚ 

p.Ing.Tichota - k připomínce  pí. Vaňáčové  k rozšíření  truhlárny  p. Dvořáka  sdělil , že obecní  zastupitel- 

                stvo  se přiklání  při rozhodnutí  k fundovanému  názoru  stavebního  odboru  MěÚ Rokycany, 

                který  tuto  činnost  provádí  na základě platných zákonů. 

 

                  

 



 

 

 

 

10 )  Usnesení  a závěr 

 

     Návrh  na usnesení  přednesl  p. Ing. Suchý . 

 

Obecní  zastupitelstvo bere na vědomí : 

 

1) Zprávy o činnosti z pracovních porad ze dne  26.6.2000,17.9.2000 a  9.10.2000 

 

Obecní zastupitelstvo  schvaluje :  

 

1) Změnu  č.1  územního plánu sídelního útvaru   Holoubkov dle návrhu z  29.8.2000 v lokalitách 

    „Těškovská
“

 - bydlení venkovského typu, na území idividuální rekreace „ u Lamanického rybníka 
„

 

    a  na území bydlení venkovského typu při silnici na Mýto 

2) Prodej  pozemku ve zjednodušené evidenci  č.par. 333/1 o rozloze 12 m 
2

 v  k.ú. Holoubkov   

    za  40,-- Kč / m
2

 na  základě  provedeného znaleckého  odhadu manželům  Podhorským  z čp.290. 

3) Rozbory hospodaření  obce   Holoubkov za  1.pololetí  2000  

4) Účetní  uzávěrku  a  hospodaření  obce  podle  rozpočtu 1999 bez výhrad  včetně  přijatých závěrů 

    a opatření  ze dne 12.6.2000  (audit). 

5) Zadání  další  změny  územního  plánu   - změnu  objektu z účelu podnikání na objekt určený  k byd- 

    lení .Jedná  se o změnu  par.č. 148 v k.ú. Holoubkov  vč. čísla  popisného  140, o kterou  požádali  

    manželé  Bělohlávkovi   z. č.p.  218, kteří  uvedený  objekt  včetně  pozemku  zakoupili  od  České 

    pošty.      

6) V souvislosti  reformy  veřejné správy  zařazení  Obce  Holoubkov v rámci  Plzeňského kraje  spádově 

    pod Rokycany  v souladu  s  předaným materiálem   Ministerstva  vnitra.  

 

 

              Závěrem  veřejného zasedání  poděkovala  starostka  spoluobčanům  za  účast 

 

 

                                                               Ověřovatelé zápisu : p. Ing. Tichota..................................................... 

                                                                                                  pí. Kaprasová................................................ 

 

 

 

Zapsala  :  Františka  Černá 

Příloha : rozbory  za  1.pololetí 2000 

             závěry  auditu 

             zápis  FK ze dne 30.8.2000 


