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ZÁPIS  ZE   ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA   OBCE   
HOLOUBKOV 

KONANÉHO   DNE  9.2.2009 
 
 
Přítomni:  p. Vild, p. Ing. Fišer, pí. Mgr. Kořánová,  pí. Mgr. Křejdlová,  pí. Vildová,  
                  Ing. Tůma p. Bezstarosti, p. Kurdík,  Ing. Tichý,  p. Černý-dostavil se v 19:00 hod. 
 
Omluven : p. Hrůza – lázně  
 
 
          Zasedání, které bylo svoláno v souladu s plánem práce, zahájil starosta p. Vild v 18, 05 hod., 
který také řídil další průběh jednání. Konstatoval, že  z 11 členů zastupitelstva je zatím přítomno 9 
členů. Dále přivítal  přítomné občany  a seznámil je s návrhem programu zasedání zastupitelstva 
obce, který byl zveřejněn na pozvánkách a na úřední desce: 
 
 
Program: 
 

1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 
2) Kontrola usnesení. 
3) Výsledky inventarizace majetku Obce k 31.12.2008. 
4) Činnost sboru dobrovolných hasičů v obci včetně krizového řízení při mimořádných 

situacích.  
5) Různé: 

- žádost o dotaci  z POV  PK na r. 2009, 
- věcné břemeno mezi Obcí a spol. ČEZ, 
- prodej obecního bytu v čp. 195 dle vyhlášeného záměru, 
- záměr prodeje obecního bytu v čp. 197. 

6) Diskuse 
      7)        Usnesení  a závěr 
 
 
PRO /    PROTI /   ZDRŽ 
 
  9     /        0        /       0           
  
 
1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

 
Do návrhové  komise byli navrženi:    p. Ing. Fišer,  pí. Vildová a  p. Bezstarosti      

 
 PRO  /  PROTI  /  ZDRŽ    
   6     /      0       /      3 
                                           
 

Ověřovateli  zápisu byli navrženi: pí. Mgr. Kořánová a p. Kurdík   
 
  PRO  /    PROTI  /   ZDRŽ   
      7   /        0        /      2 
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2) Kontrola usnesení 
Kontrolu usnesení provedl p. Kurdík – předseda kontrolního výboru. Uvedl, že výbor provedl na 
svém zasedání dne 9.2.2009 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce č. 8 ze dne 18.12.2008, 
kde zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 10 bodů  usnesení a 12 bodů usnesení schválilo. Jeden bod 
usnesení, týkající se žádosti o dotaci z Integračního operačního programu na vybudování 
přístupového místa Czech Point na obecním úřadu nebyl schválen.  Starostovi a místostarostům 
bylo uloženo: 
Zabezpečit realizaci tohoto usnesení v části II. - schvaluje.  
Dále konstatoval, že všechny body usnesení ze dne 8.12.2008 byly splněny. Kontrolou plnění 
usnesení z roku 2008 kontrolní výbor zjistil, že  doposud nebyly splněny tyto úkoly: 

- bod č. 15, bod  usnesení č. 3/2008, kdy do 30.9.2008 měly být zpracovány podklady a 
varianty dalšího řešení způsobu výroby tepla v centrální obecní kotelně na základě podkladů 
od Ing. Suchého, jednatele spol. POLYTEZA. Tyto podklady ze strany POLYTEZY však 
nebyly předloženy v konečné variantě,  z toho důvodu  tento bod přetrvává do dalšího 
období.  

- bod č. 18 usnesení č. 4/2008 ze dne 23.6.2008 – zřízení vodovodní přípojky k provozovně 
firmy VONTEX v souladu s projektovou dokumentací akce  „Výstavba kabin a sociálního 
zařízení na fotbalovém hřišti“. Tento úkol bude splněn v závislosti na počasí v jarních 
měsících roku 2009.     

 
 
Kontrolu usnesení doplnil p. Vild, kde reagoval na otázky kolem zajištění nesplněných 2 bodů 
usnesení z roku 2008. . 
 
Předložená  kontrola usnesení byla vzata zastupitelstvem na vědomí. 
 
3. Výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2008   
Úvodní slovo k tomuto bodu provedl p. Vild. Uvedl, že k zajištění inventarizace majetku bylo 
zpracováno Organizační opatření, které bylo schváleno na zasedání ZO dne 8.12.2008. Dále 
konstatoval, že předsedkyní  inventarizační komise byla pí. Vildová, kterou tímto požádal, aby 
přítomné seznámila se zprávou z provedené inventarizace majetku obce k 31.12.2008. Paní Vildová 
zprávu přečetla a konstatovala, že v jednotlivých střediscích nebyly zjištěny žádné nedostatky a 
proto doporučila zprávu na dnešním zasedání schválit. Tato zpráva je přílohou hlavního zápisu a 
mají ji k dispozici všichni  zastupitelé.  Zprávu ještě doplnil p. Vild, kde doplnil některé oblasti 
zejména z hlediska finančního vyčíslení jednotlivých oblastí inventury majetku obce dle 
jednotlivých kapitol. Mimo jiné konstatoval, že celkem byl inventarizován majetek v hodnotě  
173, 493.941,- Kč. Z inventury byly vyřazeny prostředky  v hodnotě 6,446.254,- Kč. Jednalo se 
zejména o prodané byty obce ve starém sídlišti a vyřazenou počítačovou techniku a software. Tento 
výčet je přílohou  zprávy o inventarizaci majetku, je přílohou zápisu a zastupitelé tento mají 
k dispozici.  
V další části byla otevřena diskuse k bodu 3 – inventarizace. 
Diskuse ani dotazy k této problematice nebyly a proto byla diskuse ukončena a přistoupeno 
k hlasování o schválení závěrečné zprávy z provedené inventarizace majetku obce k 31.12.2008.  
 
 
PRO/ PROTI/ZDRŽ 
  9   /     0     /    0 
 
4. Činnost sboru dobrovolných hasičů v obci včetně krizového řízení při mimořádných 
situacích  
Úvodní slovo k tomuto bodu provedl p. Vild. Konstatoval, že SDH je specifická složka, která má 
dvě poslání – spolkovou činnost a dále prevenci a dále  zásahy při požárech a nehodách. Dále uvedl, 
že místní SDH plní svoji činnost dobře.  V současné době byl zvolen nový výbor SDH včetně 
nového starosty sboru, kterým byl  zvolen  Ing. Milan Tichý.  
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Ing. Tichý poté seznámil s činností  SDH. Konstatoval, že sbor dobrovolných hasičů v Holoubkově 
čítal k 29.12.2008 celkem 41 členů, kde z tohoto celku tvoří sbor 9 dívek a 32 chlapců / mužů 
různých věkových kategorií. 
 Mezi mladšími členy sboru se podařilo i v roce 2008 udržet družstvo, které se v průběhu 
minulého roku účastnilo celkem 13 soutěží v požárním sportu. V sedmi případech to byly závody 
ZČHL, ve třech soutěže o pohár starostů a v dalších třech soutěže v rámci postupových kol. Ve 
všech soutěžích podalo družstvo skvělé výkony a v mnoha případech obsadilo přední místa vítězů. 
S tímto nesmíme opomenout družstvo dívek, které se rovněž zúčastnilo několiko soutěží. O všem 
podrobněji hovoří přiložená zpráva. 
 Dalším a mnohem významnějším dílem činnosti holoubeckého sboru byly výjezdy 
k požárům a jiným technickým pomocím. V roce 2008 jsme byli „zvednuti“ k celkem 14-ti 
výjezdům. 
 Mimo tyto výjezdy  byli vždy nápomocni svojí technikou obci a podíleli se na několika 
kulturních  společenských akcí, jejichž přípravě a zajištění věnovali nemálo času. O všem opět 
hovoří  „Hlášení o činnosti SDH“. 
 O hospodaření sboru jen ve zkratce. Na rok 2008 bylo hasičům z rozpočtu (a to včetně 
převedených úsporu z roku 2007) celkem 550 tis. Kč + 100 tis. Kč na dokončení cvičiště. 
Z celkových 650.000 bylo tedy na provoz SDH vynaloženo 219.438,- Kč, na cvičiště 423.568,- Kč, 
což je v součtu 643.007,- Kč. Za tyto vynaložené prostředky samozřejmě SDH v Holoubkově touto 
výroční zprávou děkuje. 
 Po celý rok se rovněž starali o to, aby  spravovaná výjezdová technika splňovala požadavky 
„výjezduschopnosti“zásahového vozidla, čemuž bylo rovněž zapotřebí věnovat nemálo 
brigádnických hodin. Této činnosti  věnovali v 21 akcích celkem 315 hodin. 
 
A s jakou vizí chce vstoupit SDH Holoubkov do nového roku 2009? 
 
Předně bude sbor zastupován nově zvoleným výborem ve složení: 
 
Starosta sboru       Ing. Milan Tichý 
Místostarosta   Lukáš Pelc 
Velitel sboru   Miloš Moutelík 
Velitel družstva  Michal Novák 
Jednatel   V. Bezstarosti 
Hlavní strojník  Tomáš Černý 
Pokladník   M. Hošek 
Vedoucí kontr. komise M. Novák 
Revizní komise  L. Svejkovský + F. Jirsa 
 
 
 
Tento výbor byl zvolen na valné hromadě SDH dne 17.1.2009 a čeká jej nemálo úkolů pro příští 
období. 
Hlavní úkoly pro SDH na r. 2009: 
• V roce 2009  za podpory obce zrekonstruovat sociální zázemí ve stávající hasičárně. 
• Čeká nás rovněž oprava staré klubovny SDH v prostorách u Svazarmu. Tato záležitost je Bohužel 
opět v plenkách, vlivem změny postoje sboru k původně navrhovanému projektu. 
• Za pomoci obce se  pokusit v roce 2009 začít řešit otázku obnovy  vozového parku a to naskýtající 
se příležitosti převodu použitého zásahového vozidla  z HZS české republiky. 
• Krom jiného, jako jsou udržení „výjezduschopnosti“ zásahových vozidel i v nadcházejícím roce, 
reprezentace obce v dalších soutěžích požárního sportu a  rovněž být nápomocni při dokončení akce 
„cvičiště“ SDH u rybníka. Věnovat se stabilizaci a rozvoji členské základny SDH a udržování jeho 
akceschopnosti včetně podílu sboru na společenském životě v obci.  
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Po té následovala diskuse k bodu činnosti SDH: 
p. Vild: 
Navázal na vystoupení Ing. Tichého, kde konstatoval m.j., že hlavní činnost SDH lze rozdělit do 4 
skupin a to: prevence a represe při zásazích, požární sport a výcvik sboru, vybavenost technikou a 
péče o ní a podíl na společenském životě v obci. Ve všech těchto oblastech dosahovali naši hasiči 
v uplynulém roce vcelku dobrých výsledků. Dále se zabýval i otázkami kolem budování cvičiště 
SDH u rybníka, kde m.j. zhodnotil okresní kolo soutěže v požárním sportu, které se zde konalo 
7.6.2008. Dále zrekapituloval vybavenost technikou u našeho sboru i výhledem v tomto směru a 
činností výjezdové jednotky SDH. V závěru hasičům poděkoval za činnost a odvedenou práci v r. 
2008 ve prospěch obce a jejích obyvatel.  
 
p. Bezstarosti: 
Konstatoval, že v loňském roce bylo hodně finančních prostředků z OÚ vyčerpáno. Kvůli bývalému 
předsedovi SDH měl v úmyslu z SDH vystoupit. Mladí členové nedostatky ve sboru viděli a proto 
se rozhodli zvolit nový výbor. Dohodli se též na dotacích. Nákup nových aut nepřichází v úvahu, 
spíše se budou zajišťovat opravy staré techniky. Dále uvedl, že sbor potřebuje získat mladé členy. 
Zabýval se též otázkami kolem práce nového výboru SDH v příštím období.  
 
Další připomínky do diskuse nebyly, proto byla diskuse ukončena a předložená zpráva byla vzata 
zastupitelstvem bez dalšího na vědomí.  
 
 
5. Různé  
 
a) informace na vědomí zastupitelstva obce 
 
V této části byly připomenuty informace projednané na pracovní poradě ZO  dne 12.1.2009.   
 
Vzato na vědomí. 
 
b) dodatek č. 9 smlouvy mezi Obcí a firmou RUMPOLD k likvidaci TKO na rok 2009 
Návrh smlouvy byl projednán i na pracovní poradě, obsahuje zejména cenové relace na uvedené 
období. Připomínky k tomuto nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování o schválení dodatku 
smlouvy. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
 9   /   0    /     0 
 
c) návrh na možnou realizaci tzv. bezbariérových tras v obci – dostavba a výstavba chodníků 
u silnice II/605 v celém průtahu obcí s využitím dotace z SFDI 
Obec má připravenu část projektu na řešení tohoto problému. Další části se v současné době 
připravují. Bude třeba tyto projekty upravit, aby vyhovovaly podmínkám bezbariérovosti a dořešit 
zejména majetko-právní vztahy, kde např. stávající starý chodník od čekáren směrem ke starým 
bytovkám není v majetku obce. Proto byl předložen návrh v r. 2009 tyto záležitosti vyřešit 
projektově a majetkově a následně po té požádat SFDI o přidělení dotace na realizaci tohoto 
záměru.  
 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  9    /    0      /     0 
  
d) prodej bytu č. 6 v čp. 195 dle vyhlášeného záměru 
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Na vyhlášený záměr realizace prodeje tohoto bytu reagovalo svými nabídkami 11 zájemců. Tyto 
byly v souladu s vyhlášeným záměrem otevřeny komisí pro otevírání obálek dle protokolu ze dne 
6.2.2009, který je přílohou zápisu. Komise zde konstatuje, že nejvyšší nabídku předložila Ing. Jana 
Smutná ve výši 730 tis. Kč. Součástí protokolu je i seřazení všech 11 nabídek, které všechny 
splňovaly podmínky záměru. Připomínky k tomuto nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování o 
schválení prodeje předmětného bytu včetně příslušných podílů na společných částech domu Ing. 
Janě Smutné za cenu 730 tis. Kč.  
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  9   /    0   /    0 

 
e) záměr prodeje bytu č. 7 v čp. 197  
Záměr byl projednán na pracovní poradě ZO. Tento uvolněný  byt po zemřelé pí. Křejdlové byl též 
nabízen jako náhradní byt pí. Vachkové z čp. 101 na „Rudě“ . Tato však byt odmítla, proto 
zastupitelstvo rozhodlo nabídnout byt do volného prodeje za 5ti násobek původní ceny pro 
nájemníka, tj. za cenu 449.160,- Kč. Připomínky k návrhu nebyly, proto bylo přistoupeno 
k hlasování vyhlášení záměru prodeje tohoto bytu. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
 10  /    0     /   0  / 

 
f) smlouva o sdružení prostředků na zajištění požární ochrany mezi obcemi Holoubkov a 
Medový Újezd 
Jedná se o opakovaně prodlužovanou smlouvu na rok 2009. Obec Holoubkov zajišťuje za úplatu 20 
tis. Kč ročně tyto služby pro obec Medový Újezd.  
Připomínky k návrhu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování o schválení této smlovy dle 
předloženého návrhu obcí Medový Újezd. 
  
PRO/PROTI/ZDRŽ 
 10    /    0    /    0  / 
 
g)  návrh zástavního práva na byt v čp. 180 – p. Kantořík Michal v souvislosti s úvěrem na 
koupi tohoto bytu 
Návrh byl projednán i na pracovní poradě ZO.  Připomínky k tomuto návrhu nebyly, proto bylo 
přistoupeno k hlasování o  schválení  předloženého návrhu zástavního práva. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10   /    0    /    0 
 
h) návrhy smluv mezi obcí a firmou ČEZ Distribuce na uzavření smlouvy o věcném břemeni 
na pozemek 212/9 u čp. 192 ( p. Miloslav Dvořák) ve věci zřízení přípojky pro tento dům a 
dále smlouvy o smlouvě budoucí na parcely 109/8,349/1,350/1 a 401 z důvodu výhledového 
uložení kabelu NN do předmětných pozemků v souvislosti s rekonstrukcí sítě u OLBRICHU 
na hrázi a u pomníku padlých 
Návrhy smluv byly projednány na pracovní poradě. Připomínky k těmto návrhům nebyly, proto 
bylo přistoupeno k hlasován í o jejich schválení dle předložených návrhů. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10  /   0     /    0 
 
ch)  informace k zákonnému opatření zřízení elektronických datových schránek na úřadech 
od 1.7.2009 včetně opakovaného projednání možnosti zřízení pracoviště CZECH POINT na 
OÚ 
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Byla provedena rámcová informace k tomuto problému dle závěrů z porady na MěÚ Rokycany dne 
5.2.2009. Poté bylo k tomuto problému diskutováno: 
ing.Fišer: 
Návrh na zřízení pracoviště CZECH POINT již byl na zasedání projednáván, nebyl však schválen. 
Dle jeho informací na poště zatím toto pracoviště pravděpodobně zřízeno nebude. Na zřízení 
pracoviště je možno čerpat dotaci, kde výzva končí 31.3.2009. Výhledově zřejmě budeme muset 
stejně tyto služby zřizovat s ohledem na celou řadu nových úkolů v této oblasti a dotační titul by již 
poté nemusel být vyhlášen. Obec by poté musela náklady hradit tzv.ze svého. Pokud bychom měli 
dnes záměr na zřízení pracoviště Czech Point schválit, museli bychom nejprve revokovat část svého 
usnesení ve věci ze dne 8.12.2008.  
p.Vild: 
Pracoviště CZECH POINTU by bylo dobré mít, je však třeba vidět věci v souvislostech a to 
zejména s ohledem na fyzické i personální vybavení úřadu. Tzn. kdo bude zařízení obsluhovat, 
v jakých prostorách a podobně. Stát přispěje dotací na zřízení, ovšem vlastní provoz si již bude 
muset hradit každá obec sama. Tyto prostředky budou jistě nemalé a bude zde třeba proto přijmout 
rozhodnutí v souvislostech neboť stávající kapacita OÚ, při stávajícím personálním vybavení je již 
tzv. na hraně.  
Ing. Tůma: 
Připomenul. že ZO v prosinci 2008 při projednávání této otázky konstatovalo, že je třeba prověřit 
přístup České pošty k tomuto problému. Ve věci personálního obsazení OÚ připomenul m.j., že 
obec se stane v r. 2009 plátcem DPH a v souvislosti s tím budou muset být některé otázky z toho 
vyplývající také řešeny. Proto doporučil řešení těchto problémů spojit.  
p. Kurdík: 
Otázky kolem personálního vybavení úřadu ve vazbě na tento problém budou muset být řešeny i dle 
zájmu o tuto službu, zda se bude jednat o službu nepřetržitou, nebo ve vyhrazených dnech a časech 
pod. Dle tohoto také dále rozhodnout jak tento problém personálně řešit.  
Další připomínky nebyly, proto p. Vild předložil návrh, aby bylo revokováno usnesení ZO ve věci 
ze dne 8.12.2008. 
 
 PRO/PROTI/ZDRŽ 
 10   /   0   /   0 
  
Po té byl předložen návrh o přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace s příslušného 
integračního operačního programu na projekt Czech Point – plná verze.   
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10   /    0     /    0 
 
 
i) informace o stavu kolem sběrny surovin v obci ve vlastnictví firmy AVE, Sběrné suroviny 
a.s. 
Informace byla projednána i na pracovní poradě včetně případných kroků obce ve věci.  
 
Vzato na vědomí. 

 
j) žádost o poskytnutí dotace  z POV  PK na akci výměna oken v budově základní školy 
Bylo projednáno na pracovní poradě ZO. Dohodnuto akci realizovat v r. 2009 o hlavních 
prázdninách a Plzeňský kraj  požádat o dotaci z předmětného programu ve výši 500 tis. Kč. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10   /    0    /     0 

 
k) poptávkové řízení na výběr dodavatele akce „Výměna oken v základní škole“ 
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Projednáno dle zpracovaného písemného materiálu této poptávky na akci. Bude postupováno 
oslovením dodavatelů k předložení nabídky jako zakázky malého rozsahu.  
Připomínky k návrhu nebyly a proto bylo přistoupeno k hlasování o schválení vyhlášení tohoto 
poptávkového řízení. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10  /  0    /    0 

 
 

l) problematika kolem zpracovaných žádostí o dotace obce z ROP JZ, které neuspěly v rámci 
3. výzvy  
Bylo projednáno v souvislostech  na pracovní poradě ZO. Rozhodnuto všechny zpracované žádosti 
tj. Komunikace Chejlavy, Výtah a rozšíření DPS a Víceúčelové hřiště dopracovat a  opakovaně 
předložit v rámci 4. výzvy tohoto dotačního programu.   
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10  /    0     /    0      
 
m)  faktura za odběr elektrické energie v r. 2008 na televizní vysílač na čp. 4 
Problematika projednána na pracovní poradě. Připomínky k návrhu nebyly, proto bylo přistoupeno 
k hlasování o proplacení částky 10.259,- Kč firmě INZULA dle její příslušné faktury. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10   /     0    /    0 
 
n) dodatek mandátní smlouvy mezi obcí a firmou INZULA na rok 2009 v souvislosti 
s odměnou za správu bytů 
Předložen návrh odměnu navýšit o inflaci tj. o 6.3 % tzn. za jeden byt a měsíc 102,36 Kč bez DPH. 
 
PRO/PROTI/ZDR 
10   /   0   /   0 
 
o) žádost p.  Milana Švába z čp. 285 o prominutí penále z dlužného nájemného za byt dle jeho 
žádosti z 8.12.2008 
Bylo projednáno na pracovní poradě ZO. Další návrhy ani připomínky ve věci nebyly, proto bylo 
přistoupeno k hlasování o vyhovění žádosti na prominutí penále z dlužného nájemného za byt. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  0    /    10   /    0         -       návrh nebyl schválen 
 
p) informace o vyúčtování dotace na pečovatelskou službu v obci v r. 2008 
Žádost byla podána na KÚPK ve výši 160 tis. Kč. Byla obdržena dotace ve výši 33 tis. Kč. 
V návaznosti na tento fakt a i malé využívání této služby v obci byla též upravena – snížena odměna 
pečovatelce od 1.1.2009. 
Vzato na vědomí. 
 
q) žádost o dotaci s příslušného programu PK na výstavbu víceúčelového hřiště v místní 
sokolovně 
Návrh předložil Ing. Fišer. Konstatoval, že dotaci na akci z ROP JZ jsme v r. 2008 neobdrželi. Po 
dohodě s místní TJ SOKOL dohodnuto o dotaci na akci požádat též Plzeňský kraj a opakovaně též 
předložit žádost do 4. výzvy ROP  JZ.  
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
 10   /    0    /    0 
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r) informace o ustavujícím zasedání školské rady 
Informaci podala pí. Vildová.  
Vzato na vědomí.  
 
6) Diskuse: 
pí. Vildová: 
Pozvala přítomné občany na kulturní akci – Masopust, který se bude konat v sobotu 28.února.  
pí. Mgr. Kořánová: 
Oznámila, že sociální výbor provede sbírku pro Diakonii Broumov, která se uskuteční ve středu 25. 
února od 17:00 do 18:30 hodin v bývalé  staré kotelně naproti  OÚ.  
p. Bezstarosti: 
Vznesl dotaz ohledně školy, kolik bude dětí v příštím školním roce.  
pí. Mgr. Kořánová: 
Odpověděla p. Bezstarosti – konstatovala, že 4 děti z 5. třídy odejdou a 9 dětí bylo v lednu u zápisu 
do 1. třídy.  
 
8) Usnesení a závěr 
Usnesení z dnešního zasedání přednesl p.Ing. Fišer. Připomínky nebyly a tak bylo přistoupeno 
k hlasování o přijetí usnesení. 
 
PRO/PROTI/ZDRŽ 
  10    /    0    /    0    
 
Závěr  provedl p. Vild. Poděkoval všem přítomným za účast  a zasedání ukončil ve 20,15 hodin.  
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USNESENÍ   ZASTUPITELSTVA OBCE  č. 1  ZE  DNE  9.2.2009 
 
 

I. Bere na vědomí: 
 

1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZO ze dne 8.12.2008. 
2. Informace z pracovní porady ZO dne 12.1.2009. 
3. Zprávu o činnosti SDH v obci v r. 2008. 
4. Informaci o stavu kolem sběrny surovin v obci a případném dalším postupu ve věci.  
5. Informaci k zavedenému opatření „Elektronických datových schránek“ od 1.7.2009. 

 
 
II. Schvaluje:  

 
1. Závěrečnou zprávu o výsledcích inventur majetku obce k 31.12.2008 a vyřazení majetku obce 

v účetní hodnotě 6.446.254,20 Kč dle předloženého seznamu. 
2. Dodatek č. 9 smlouvy o likvidaci komunálního odpadu v obci mezi fa Rumpold a obcí. 

Holoubkov platný pro r. 2009. 
3. Prodej bytové jednotky č. 195/6 o velikosti 1+2 o celkové ploše 51,84 m2 s podílem jednotky 

5184/92855 na společných částech domu č.p. 194 a 195 za 730 tis. Kč p. Ing. Janě Smutné, 
bytem Písečná 1072, Jesenice a spoluvlastnického podílu ve výši 5184/92855 ke st. pozemkům 
parc. č. 387 a parc. č. 388 k.ú. Holoubkov. 

4. Záměr prodeje bytové jednotky č. 197/7 v domě č.p. 197 o velikosti 2+1 a celkové podlahové 
ploše 51,74 m2, st. pozemek par. č. 389, 390 v katastrálním území Holoubkov, s podílem 
jednotky 5179/92645 na společných částech domu č.p. 196, 197. K jednotce náleží 
spoluvlastnický podíl ve výši 5179/92645 ke st. pozemku par. č. 389, 390, kat. území 
Holoubkov. Minimální nabídkovou cenu stanovuje na 449.160,- Kč. 

5. Smlouvu o zřízení zástavního práva mezi obcí a Českou spořitelnou na byt č. 180/4 v souvislosti 
s prodejem bytu p. Michalu Kantoříkovi. 

6. Smlouvu mezi Obcí Holoubkov a ČEZ Distribuce a.s. Děčín 4, o zřízení věcného břemene na 
pozemek č. 212/9 (ostatní plocha – komunikace) z důvodu uložení kabelu NN pro č.p. 192 
(p. Miloslav Dvořák). 

7. Smlouvu mezi Obcí Holoubkov a ČEZ Distribuce Děčín 4, o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene na obecní pozemky ve vlastnictví obce č.109/8, 349/1, 352/1 a 401 z důvodu 
výhledového uložení kabelu NN (u Olbrichu a Pomníku padlých). 

8. Smlouvu o sdružení prostředků na zajištění požární ochrany mezi obcí Holoubkov a Medový 
Újezd na r. 2009 dle předloženého návrhu. 

9. Dodatek k mandátní smlouvě  mezi obcí Holoubkov a fa INZULA Rokycany k odměně za 
správu obecních bytů na rok 2009. 

10. Žádost o dotaci z PSOV PK na r. 2009 na akci „Výměna oken v ZŠ Holoubkov“ dle 
předloženého návrhu. 

11. Výzvu k předložení nabídek na zakázku malého rozsahu ve smyslu zákona o veřejných 
zakázkách na akci „Výměna oken v ZŠ Holoubkov“ dle předloženého návrhu. 

12. Závěry z pracovní porady ZO dne 12.1.2009 ve věci opakovaného podání žádostí o dotace na 
akce z Programu ROP JZ. 

13. Proplacení faktury za odběr el. energie na televizní vysílač na č.p. 4 za rok 2008 ve výši 10.259,- 
Kč v souladu s příslušnou smlouvou. 

14. Podání žádosti o dotaci z Programu výstavby víceúčelových hřišť PK na akci „Výstavba 
víceúčelového hřiště“ u sokolovny. 

15. Revokaci svého usnesení č. 8 ze dne 8.12.2008 v části III. Neschvaluje bod č. 1. 
16. Zřízení pracoviště Czech Point na obecním úřadě a podání žádosti o dotaci z Integrovaného 

operačního programu na tuto akci. Dále podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace 
z integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013 na typový projekt Czech Point –  
– plná verze.  

17. Zpracování záměru bezbariérové trasy a zapojení obce do Národního rozvojového programu 
mobility pro všechny. 

18. Zpracování PD na akci „Bezbariérové chodníky v obci Holoubkov“ kolem celé komunikace 
II/605. 
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III. Neschvaluje: 
 

1. Žádost p. Milana Švába z č.p. 285 o prominutí penále z dluženého nájmu za obecní byt v č.p. 
285. 

 
 
 
 

IV. Ukládá: 
 

Starostovi a místostarostům: 
 

1. Zabezpečit realizaci bodů tohoto usnesení v části II. schvaluje.   
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              ………………………………… 
                                                                                                          Vild Miroslav - starosta 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
pí. Mgr. Dagmar Kořánová:  ………………………………… 
 
 
 
p. Stanislav Kurdík:  …………………………………… 
 
 
 
 
 
Zapsala: Grimmová 


