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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HOLOUBKOV 
KONANÉHO DNE 9.3.2015 

 

 

Přítomni:   Ing. Fišer, p. Vild, Mgr. Kořánová, p. Kurdík, p. Vondrášek, Ing. Suchý, Ing. Tůma, 

                    MUDr. Gutová, Mgr. Křejdlová (příchod v 18:22 hod.) 

Omluveni: p. Vildová – nemoc, p. Černý 

 

 

1) Zahájení, schválení programu jednání 

Zasedání zahájil starosta Ing. Fišer v 18:08 hod., který také řídil další průběh jednání. V úvodu 

přivítal všechny přítomné občany a uvedl, že dnešní jednání bylo svoláno na základě pozvánky, 

která byla v souladu se zákonem o obcích zveřejněna po dobu 7 dnů na úřední desce a také na 

elektronické úřední desce na internetu. Konstatoval, že je zatím přítomno 8 z 11 členů 

zastupitelstva, Mgr. Křejdlová přijde později, ze zdravotních důvodů je omluvena p. Vildová, 

neomlouval se p. Černý, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zastupitelům připomenul jejich 

povinnost hlásit případný střet zájmů před projednáváním každého bodu jednání. Pořízením zápisu 

z dnešního jednání pověřil p. Zajíčkovou a upozornil, že z dnešního jednání je pořizován zvukový 

záznam jako podklad pro tvorbu zápisu. Poté přítomné seznámil s návrhem programu, který byl 

zveřejněný na pozvánkách. 

 

Navržený program: 

1. Zahájení, schválení programu jednání 

2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení 

4. Náměty a podněty občanů 

5. Provozování vodohospodářského majetku obce firmou REVOS Rokycany, stanovení ceny 

vodného a stočného na rok 2015 

6. Hospodaření PO ZŠ a MŠ v roce 2014, rozpočet PO na rok 2015, schválení smlouvy na 

„výjimku“ z počtu žáků 

7. Investiční akce a dotace 

8. Záměr zřízení společné obecní policie 

9. Výsledky inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2014 

10. Rozdělení příspěvků z rozpočtu obce na činnost zájmových organizací v roce 2015 

11. Žádosti o příspěvek organizací působících mimo Holoubkov 

12. Různé 

13. Interpelace členů zastupitelstva 

14. Usnesení a závěr 

 

Připomínky k programu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 03/03/2015 – 1.1:  ZO schvaluje program jednání. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

2) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

Do návrhové komise byli navrženi: p. Vild, Mgr. Kořánová a MUDr. Gutová. 

 

Usnesení č. 03/03/2015 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Vild, Mgr. Kořánová, 

MUDr. Gutová. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 
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Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Suchý a p. Kurdík. 

 

Usnesení č. 03/03/2015 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu Ing. Suchého a p. Kurdíka. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

 

3) Kontrola usnesení 

Kontrolu usnesení provedl Ing. Fišer podle předloženého materiálu, který předem obdrželi všichni 

zastupitelé. Postupně prošel všechna usnesení přijatá na předchozích jednáních zastupitelstva a ke 

každému bodu doplnil výrok „Splněno“ nebo „Trvá“. Některým nesplněným bodům, které jsou 

dlouhodobějšího charakteru, byl přiřazen náhradní termín pro splnění. Celá kontrola usnesení bude 

zveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách obce a je přílohou tohoto zápisu. 

Vzhledem k nepřítomnosti předsedkyně kontrolního výboru p. Vildové bude stanovisko výboru 

prezentováno na příštím zasedání. 

Žádné připomínky ke kontrole usnesení nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

V 18:22 hodin se dostavila Mgr. Křejdlová. 

 

Usnesení č. 03/03/2015 – 3.1: ZO bere na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení ZO. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

4) Náměty a podněty občanů 

p. Bezstarosti – upozornil, že v lese na Trhoni jsou budována odvodňovací opatření a široké 

příkopy, obává se, aby díky tomu případné přívalové deště nezatopily nemovitosti od DCK až po 

chatovou oblast. 

Ing. Fišer – o této situaci nic neví. Obec nicméně nemá žádnou možnost, jak ovlivňovat 

hospodaření v soukromém lese, pokud by nemovitosti byly skutečně vyplavené, je věcí jejich 

majitelů požadovat náhradu škody od majitele lesa. 

p. Dezort – obec by tuto situaci měla řešit, extravilánové dešťové vody nepatří na ČOV, měli by se 

k tomu vyjádřit přítomní zástupci provozovatele REVOS. 

Ing. Fišer – dešťové vody nejdou na ČOV, všechny jednotné kanalizace mají na trase několik 

odlehčení do rybníka nebo do potoka. 

 

 

5) Provozování vodohospodářského majetku obce firmou REVOS Rokycany, stanovení ceny 

vodného a stočného na rok 2015 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer, který na zasedání přivítal zástupce firmy REVOS Rokycany 

Ing. Kepku a Ing. Váňu. Jako první byla projednána dlouholetá záležitost týkající se problematické 

kanalizace v Chejlavech, kde jsou přes kanalizační přípojky při větších deštích pravidelně 

vyplavovány sklepy rodinných domů v ulici nad Markovou vilou. V minulosti bylo zpracováno 

několik studií a návrhů, jak kanalizaci v této části obce řešit. Ing. Fišer všechny tyto návrhy 

prostudoval a zpracoval jejich krátké shrnutí, které předal písemně všem zastupitelům: 

- návrh z roku 1976 – odpadní vody z celých Chejlav svést na Ostrůvek, odtud přes zahrady 

rodinných domů pod hlavní silnici až k pomníku a dále přes hráz rybníka až na ČOV 

- návrh z roku 1990 – vybudovat na Ostrůvku druhou ČOV pouze pro Chejlavy (převzato i do 

stále platného územního plánu), nesouhlas Okresní hygienické stanice a Povodí Vltavy 

s vypouštěním přepadu z ČOV do rybníka 

- návrh z roku 2000 – vybudovat v uličce mezi Markovou vilou a Palečkovými čerpací stanici 

s odlehčením přes pozemek Markovy vily a odpadní vody přečerpávat nahoru k hotelu 

Bělohlávek, odkud budou gravitačně odcházet na ČOV, toto řešení bylo jako jediné zrealizováno 
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- návrh z roku 2004 – zrealizované řešení z roku 2000 se ukázalo jako problematické, neboť jak 

čerpací stanice, tak odlehčení vedoucí přes pozemek Markovy vily nemají dostatečnou kapacitu, 

návrh na zkapacitnění odlehčení a zvětšení průměru a spádu kanalizačního řadu v ulici nad 

Markovou vilou 

- návrh z roku 2008 – v ulici od obecních garáží ke křižovatce u Černých vybudovat 2 souběžné 

jednotné kanalizační řady každý o průměru DN 800 a na jejich konci instalovat regulátor odtoku 

max. 58 l/s, níže v ulici směrem k Markově vybudovat oddílnou splaškovou kanalizaci 

Dle názoru Ing. Fišera není ani jedna z těchto studií v současné době použitelná. Je zcela nereálné 

rozkopávat soukromou zahradu u památkově chráněné Markovy vily kvůli zkapacitnění odlehčení, 

stejně tak je nereálné budovat novou kanalizaci z Ostrůvku přes soukromé zahrady rodinných domů 

pod hlavní silnicí až k pomníku. Dále považuje za nesmyslné budovat na Ostrůvku druhou obecní 

ČOV, jednak z hlediska nesouhlasu orgánu ochrany životního prostředí, jednak z hlediska 

prostorových možností, zvýšených nákladů na provoz, účtování dvojího stočného apod., a mimo 

jakoukoliv realitu je i návrh instalaci regulátoru odtoku a vybudování oddílných kanalizací, neboť 

s tímto řešením by museli souhlasit všichni majitelé rodinných domů napojených na jednotnou 

kanalizaci včetně nutnosti upravit všechny přípojky na jejich pozemcích a zahradách. Navrhuje 

proto, aby bylo zachováno zrealizované řešení z roku 2000 ohledně přečerpávání odpadních vod od 

Markovy vily nahoru k hotelu, ovšem s tím, že do kanalizace v Chejlavech vůbec nepůjdou 

extravilánové dešťové vody z luk nad novým sídlištěm nalevo od Těškovské silnice, které se 

gravitačně odvedou nově vybudovaným kanalizačním řadem v Těškovské silnici, kolem hotelu, 

přes hlavní silnici a ulicí na Pekárně se svedou přímo do rybníka. Tím se přečerpávací stanici nad 

Markovou vilou významně odlehčí. Druhá část řešení spočívá ve vybudování nové kanalizace od 

křižovatky u Černých směrem k hlavní silnici a poté dolů k čerpací stanici s odlehčením do 

Hůrského potoka. Tím se definitivně zamezí možnosti vyplavování domů přes kanalizační přípojky 

v ulici nad Markovou vilou, vymístí se všechny kanalizace ze soukromých pozemků a kanalizační 

systém bude připraven na možnost připojení nové výstavby rodinných domů v horní části Chejlav 

tak, jak s tím počítá územní plán obce. Toto řešení v současné době prověřuje odborný projektant, 

který zároveň provede potřebné výpočty průtoků a velikosti průměru trubek nově budované 

kanalizace. Výsledné řešení se musí stanovit co nejrychleji, aby mohlo být zapracováno do 

projektové dokumentace na rekonstrukci hlavní silnice a přilehlých chodníků, aby se následně 

nemusely hotové chodníky kvůli kanalizaci znovu rozkopávat. 

Diskuze: 

p. Vild – jednoznačně souhlasí se svedením extravilánových vod z luk od Těškovské silnice kolem 

hotelu přes Rudu do rybníka, dle jeho názoru toto řešení vyřeší problém nad Markovou vilou a již 

nebude nutné realizovat novou kanalizaci od křižovatky u Černých směrem k hlavní silnici. 

Budovat ČOV na Ostrůvku dnes asi reálné opravdu není. 

Ing. Tůma – ze všech předložených řešení pokládá návrh Ing. Fišera za optimální, uvidíme ještě, co 

navrhne projektant, kterému bylo zadáno odborné posouzení tohoto řešení. 

p. Vondrášek – dle jeho názoru je předložený návrh jediné schůdné řešení v dnešních podmínkách. 

p. Dezort – výstavba ČOV na Ostrůvku byla ve své době opodstatněná, bohužel se tehdy 

nezrealizovala. Následně zvolené řešení s výstavbou přečerpávací stanice bylo nešťastné, na černo 

se tam tehdy připojila Markova vila. Je nutné dešťové vody kolem Těškovské silnice svést do 

rybníka, to je dobré řešení a nebude drahé. Dále je nutné se zaměřit na nedostatečnou kapacitu 

čerpací stanice, realizační firma tam tehdy dala jiná čerpadla, než přepokládal projekt. 

Ing. Fišer – na černo se tam tehdy nepřipojila Markova vila, ale pouze vedlejší hospodářská budova. 

V současné době je toto již vyřešené, mají uzavřenou řádnou smlouvu a platí stočné. Čerpadla 

v čerpací stanici již byla v minulosti vyměněna, nicméně je pravda, že příliš dobře nefungují. Bude 

nutné se zamyslet nad nákupem výkonnějších, avšak o to dražších čerpadel, které zvládnou pojmout 

i abrazivní látky, které se do kanalizace splavují ze silnic. 

p. Bezstarosti – upozorňuje, že je nutné vzít v potaz dimenzi nově položených trubek dešťové 

kanalizace u pomníku, které se tam pokládaly v souvislosti s rekonstrukcí hráze rybníka. Do nich by 

měly být nyní odvedeny dešťové vody od Těškovské. 

Další příspěvky do diskuze k tomuto bodu nebyly. 
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Dále Ing. Fišer přítomné seznámil s akcemi, které byly v této oblasti zrealizovány v r. 2014: 

 kompletní oprava 2 budov vodojemu (nátěr fasády, dveře, mříže do oken, vnitřní omítky, 

provedení odvlhčovacích drenáží, hromosvody, revize, nátěry), 

 opravy na budově úpravny vody (větrací okénka, žlaby, svody, revize, výměna oken a dveří), 

 nákup zařízení na vyhledávání podzemních sítí, 

 oprava aktivační nádrže čističky odpadních vod (ČOV), 

 opravy na budově ČOV (střecha, poklopy), 

 přepojení kanalizace na Pekárně na ČOV (do té doby ústila volně do rybníka), 

 zrušení jedné ze tří kanalizací za viaduktem směrem na Hůrky včetně přepojení domů, 

 přepojení kanalizační přípojky a zrušení septiku u budovy ZŠ a hasičské zbrojnice, 

 prověření hodnot všech jističů objektů napájených elektrickou energií, 

 zmapování kanalizačních řadů v souvislosti s přípravou dopravních projektů - staré sídliště, nové 

sídliště, kolem hlavní silnice, za viaduktem směrem na Hůrky až k ČOV. 

 

Pro rok 2015 je v plánu realizovat následující akce: 

 dokončení opravy budovy úpravny vody (střecha, fasáda), 

 zmapování zbytku vodovodní sítě v obci včetně výměny nefunkčních hydrantů a šoupat 

(Okrouhlice, Nové sídliště, Chejlavy), 

 zpracování projektové dokumentace na prodloužení kanalizace za viaduktem směrem na Hůrky a 

připojení chatové oblasti pod Trhoní, 

 zpracování projektové dokumentace na prodloužení inženýrských sítí kanalizace, vodovodu, 

plynovodu a veřejného osvětlení v ulici od RD Křejdlových až do horní části Chejlav, 

 zřízení samostatného odběrného místa elektřiny pro úpravnu vody, ČOV a vodovodní vrty na 

Střelnici (nyní napojeno z firmy OLBRICH), 

 pokračovat v mapování průběhu kanalizačních řadů. 

 

Dále bude realizována důležitá změna ve způsobu provádění odečtů a plateb vodného a stočného. 

V současné době se u některých odběratelů provádějí odečty vodoměrů měsíčně, u některých 

čtvrtletně, u některých pololetně a u některých ročně. Cílem je v průběhu roku sjednotit odečty 

všech vodoměrů pouze 1x ročně, a to v měsíci prosinci, kdy zároveň každý odběratel obdrží fakturu 

s vyúčtováním roční spotřeby vody. Současně s tím mu přijde platební kalendář záloh pro další 

období, které budou následně zúčtovány v rámci ročního vyúčtování. Jedná se o stejný systém, jaký 

používají elektrárny a plynárny při vyúčtování dodávek energií. Výhodou bude snížení nákladů na 

tuto činnost, nutnost vstupovat do objektů či vodoměrných šachet k odečtu vodoměru jen jedenkrát 

ročně a nové možnosti úhrady za vodu (SIPO, QR kód pro platby chytrými telefony apod.). Všem 

odběratelům bude v průběhu roku odeslána nová smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních 

vod, ve které bude zálohový systém plateb za vodu zakotven. Provozovatel zároveň začne postupně 

osazovat nové fakturační vodoměry s možností dálkového odečtu, takže v budoucnu již nebude 

vůbec nutné vstupovat do objektů či vodoměrných šachet, ale odečet se provede na dálku z ulice. 

Odběratelé zároveň dostanou možnost sledovat denní spotřebu vody, která je upozorní na případnou 

technickou závadu na vnitřním rozvodu (prasklé vodovodní potrubí, protékající WC apod.). 

Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 03/03/2015 – 5.1: ZO bere na vědomí jednotlivé body obsažené v Operativní evidenci 

úkolů v oblasti provozování V+K a ukládá pokračovat v jejich postupném plnění. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Usnesení č. 03/03/2015 – 5.2: ZO ukládá provozovateli firmě REVOS Rokycany s.r.o. realizovat 

odečty vodoměrů 1x do roka a zavést systém zálohových plateb za vodné a stočné s vyúčtování 1x 

do roka v prosinci. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 
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Dále se ZO zabývalo vyúčtováním nákladů na vodné a stočné za r. 2014. Ing. Fišer konstatoval, že 

na vodném došlo k úspoře 19 tis. Kč. Na elektrické energii se podařilo ušetřit 123 tis. Kč díky 

změně dodavatele el. energie a nákupu nových nerezových čerpadel do vodovodních vrtů, která 

mají menší spotřebu. Na stočném došlo k překročení o 478 tis. Kč, což bylo způsobeno především 

mapováním více než poloviny kanalizačních řadů v souvislosti s připravovanými dopravními 

projekty. Ze strany starosty nebyly provozovateli uznány zvýšené mzdové náklady, takže celkově 

obec za rok 2014 ze svého rozpočtu dofinancuje ztrátu ve výši 431 tis. Kč. 

Diskuze: 

Ing. Tůma – finanční výbor v rámci své činnosti plánuje provést kontrolu hospodaření ve 

společnosti REVOS, doporučuje do budoucna začít uvažovat nad vytvářením rezerv na investice do 

vodohospodářského majetku. Cena vodného a stočného obsahuje pouze provozní náklady. 

Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 03/03/2015 – 5.3: ZO schvaluje vyúčtování jednotlivých položek cenové kalkulace 

vodného a stočného za rok 2014. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Poslední záležitostí v rámci tohoto bodu je stanovení ceny vodného a stočného na r. 2015. Ing. Fišer  

konstatoval, že položky zahrnuté v cenové kalkulaci pokrývají pouze běžné provozní náklady na 

zajištění provozu vodohospodářského majetku. Otázkou vytváření rezerv na investice se bude ZO 

zabývat příští rok při stanovování ceny vodného a stočného pro rok 2016, až se dořeší problémy 

s kanalizací. Pro letošní rok tedy navrhuje cenu vodného vč. DPH ve výši 37,90 Kč/m3, cenu 

stočného 27,80 Kč/m3, dohromady tedy 65,70 Kč/m3, což je nárůst o 2,61 Kč/m3 oproti letošnímu 

roku. Ve srovnání s okolními obcemi i celorepublikovým průměrem se jedná o relativně nízkou 

cenu vody, jinde je voda běžně kolem 80,- Kč/m3. 

Diskuze: 

p. Vild – obec dneska dotuje už i běžné výdaje na provoz vodovodů a kanalizací. Je pochopitelně 

nutné se zamyslet nad tím, jakou částku na budoucí investice do ceny vodného a stočného 

promítnout, ale doplácet z rozpočtu obce na tuto oblast se bude vždy. 

Ing. Fišer – souhlasí, vzhledem ke stavu vodohospodářského majetku v naší obci nebude ještě 

hodně dlouho tato oblast samofinancovatelná. 

p. Bezstarosti – na nutnost tvorby rezerv na investice upozorňoval již před 8 lety. Vrací se ke své 

připomínce na začátku zasedání, odvodňování Trhoně může mít za následek i úbytek vody 

v obecních vrtech, tak aby tady za čas bylo vůbec jakou vodu prodávat. 

Ing. Kepka – v plánu investic, který každý rok pan starosta sestavuje, je zmíněna i otázka hledání 

nových zdrojů vody. 

Ing. Suchý – zeptal se, zda schválená cena vody platí od 1.1.2015? 

Ing. Fišer – ano, cena je platná od 1.1.2015. 

p. Dezort – nelíbí se mu, že lidem, kteří berou vodu z vlastní studny, je objem vypouštěných 

splaškových vod počítán paušálem, který je výrazně vyšší, než průměrná spotřeba vody v obci. 

Ing. Fišer – paušály jsou počítány podle směrných čísel obsažených ve vyhlášce Ministerstva 

zemědělství a provozovatel je nemůže měnit. 

Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.  

 

Usnesení č. 03/03/2014 – 5.4: ZO schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2015 včetně 15 % 

DPH následovně: vodné 37,90 Kč/m3, stočné 27,80 Kč/m3. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 
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6) Hospodaření PO ZŠ a MŠ v roce 2014, rozpočet PO na rok 2015, schválení smlouvy na 

„výjimku“ z počtu žáků 

Ing. Fišer na zasedání přivítal ředitelku příspěvkové organizace Mgr. Vodičkovou, která uvedla, že 

PO v roce 2014 hospodařila s výnosy ve výši 8.655.872,- Kč, náklady ve výši 8.602.662,- Kč a se 

ziskem ve výši 53.210,02 Kč, který se navrhuje převést do rezervního fondu. V loňském roce byly 

realizovány 3 dotace, a to na dokončení akce „šablony“, na logopedickou prevenci II v MŠ ve výši 

49 tis. Kč a na etickou výchovu v ZŠ ve výši 66.850,- Kč. Dále se podařilo zapojit jako partnerská 

škola do grantu IT – tablety do škol, kde jde o částku 340 tis. Kč, ze které v r. 2014 bylo vyčerpáno 

44.613,- Kč, zbytek bude použit v letošním roce. Dále informovala o tom, že krajský úřad navýšil 

normativy o 236 tis. Kč díky nárůstu počtu žáků ve škole. 

Ing. Fišer informoval, že hospodaření PO za r. 2014 byl projednávaný na společné schůzce 

s ředitelkou PO, účetní a předsedou finančním výboru obce. Požádal Ing. Tůmu o stanovisko. 

Ing. Tůma uvedl, že plán se dařilo naplnit, upozornil na snížení výdajů na energie, které se podařilo 

díky změně dodavatelů elektřiny a plynu a přesunutí ŠD do budovy ZŠ. Dále vyjádřil potěšení nad 

tím, že se škole daří získávat peníze z dotací na další aktivity. 

Diskuze: 

p. Vild – dotace se v minulosti dařilo také získávat a nebylo jich málo. 

Mgr. Kořánová – připomněla, že když byla ona ředitelkou, tak se podařilo získat dotaci na tzv. 

šablony za 500 tis. Kč a na multimediální jazykovou učebnu za 1.000 tis. Kč. 

Ing. Tůma – jeho příspěvek neměl hodnotit konkrétní lidi, bylo to pouze konstatování současného 

stavu. Je pravda, že počet získaných dotací je v současné době vyšší, i když jsou třeba v menším 

finančním objemu. Může to však také souviset se změnami dotační politiky ze strany státu. 

V každém případě je rád, že se škole daří. 

p. Vild – zeptal se, zda avizované navýšení platů pedagogických i nepedagogických pracovníků 

v PO proběhlo a zda finanční prostředky z kraje na to stačily. 

Mgr. Vodičková – avizované navýšení o 3,5 % procenta bylo ve skutečnosti 2,5 %, krajský úřad 

dofinancoval toto navýšení formou účelové dotace, stejně to bude i v letošním roce. 

Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.  

 

Usnesení č. 03/03/2015 – 6.1: ZO schvaluje účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Holoubkov za rok 2014 

včetně převodu zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 53.210,02 Kč do rezervního fondu. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

PO provedla k 31.12.2014 inventarizaci svého majetku a na základě jejího výsledku předkládá 

ředitelka PO návrh na vyřazení majetku v účetní hodnotě 128.200,40 Kč. Jedná se většinou o starý 

nábytek a počítačovou techniku, která byla v rámci rekonstrukce nahrazena novou. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 03/03/2015 – 6.2: ZO schvaluje vyřazení majetku PO ZŠ a MŠ Holoubkov dle 

vyřazovacího protokolu v pořizovací hodnotě 128.200,40 Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Dále se ZO zabývalo návrhem rozpočtu PO pro rok 2015, který byl sestaven na společné schůzce 

starosty, předsedy finančního výboru, ředitelky PO a účetní PO Ing. Mitterbachové. 

Mgr. Vodičková uvedla, že rozpočet vychází z čísel r. 2014 a je navržen jako vyrovnaný s náklady i 

výnosy ve výši 9.013.344,- Kč. Do rozpočtu jsou zahrnuty i dotace, které škola obdržela: na etickou 

výchovu II. v ZŠ, na logopedickou prevenci III. v MŠ a na projekt IT – tablety do škol. Již nyní má 

informace o tom, že krajský normativ bude opět navýšen o cca. 240 tis. Kč díky dalšímu zvýšení 

počtu dětí v ZŠ. V rozpočtu jsou zároveň zahrnuty hlavní plánované investice, a to nákup myčky na 

nádobí do ŠJ do suterénu, kde je jídelna pro školní děti, výměna podlahové krytiny ve zbývajících 2 

třídách v ZŠ a dovybavení 2. oddělení ŠD. 
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Ing. Tůma konstatoval, že 2/3 rozpočtu tvoří příspěvky od kraje a 1/3 příspěvky od obce. Příspěvek 

od obce zůstává stejný jako v loňském roce, doplatek na „výjimku“ je menší. Výdajové položky 

jsou plánovány na úrovni skutečnosti loňského roku se zapracováním plánovaných investic. 

S návrhem rozpočtu za finanční výbor souhlasí. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 03/03/2015 – 6.3: ZO schvaluje rozpočet PO ZŠ a MŠ Holoubkov na rok 2015 s příjmy 

ve výši 9.013.344,- Kč, výdaji ve výši 9.013.344,- Kč a hospodářským výsledkem ve výši 0,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Poslední záležitostí v rámci tohoto bodu je schválení smlouvy na „výjimku“ z počtu žáků na období 

leden – srpen 2015. Dle krajského normativu je pro pětitřídní školu stanoven minimální počet žáků 

75, v holoubkovské ZŠ je 63 žáků, rozdíl tedy činí 12 žáků. Nadnormativní výdaje, které bude 

muset obec dofinancovat, tak činí 222.809,- Kč. Mgr. Vodičková uvedla, že by se od příštího 

školního roku měl počet žáků zvýšit na 70, takže by doplatek výjimku měl dále klesat. 

Diskuze: 

Mgr. Kořánová – upozornila, že při schvalování přechodu na pětitřídní školu navrhovala počkat až 

do nového školního roku, až se počty dětí dostatečně zvednou. Při čtyřtřídní škole by se na výjimku 

doplácet nemuselo. 

Ing. Fišer – je ale otázka, jestli by všechny děti ve škole zůstaly, kdyby se tehdy přechod na 

pětitřídní školu neschválil. 

Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.  

 

Usnesení č. 03/03/2015 – 6.4: ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na 

dofinancování nadnormativních výdajů základní školy, tzv. „výjimka z počtu žáků“, na období 

leden – srpen 2015 ve výši 222.809,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 1 

 

 

7) Investiční akce a dotace 

Provoz terénní pečovatelské služby v r. 2015 – o tuto dotaci žádáme pravidelně, od letošního roku 

se nově žádá na KÚPK, který finanční prostředky rozděluje. Pro letošní rok jsme žádali o 197 tis. 

Kč a byl nám schválen příspěvek ve výši 50.235,- Kč, což je více než v minulých letech. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 03/03/2015 – 7.1: ZO schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje na poskytování 

terénní pečovatelské služby v roce 2015 ve výši 50.235,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje – již potřetí žádáme o dotaci na 

provedení výměny osvětlení v ZŠ, které nesplňuje příslušné normy a hygienická stanice na tuto 

skutečnost již několikrát upozorňovala. Předpokládané náklady jsou 500 tis. Kč, dle podmínek 

programu můžeme maximálně žádat o 300 tis. Kč. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 03/03/2015 – 7.2: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z KÚPK v rámci PSOV PK 

2015 na výměnu osvětlení v ZŠ. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 
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Dotace z Plzeňského kraje na modernizaci a vybudování sportovišť – dříve jsme z obdobného 

programu žádali na vybudování víceúčelového hřiště u Sokolovny, vzhledem k tomu, že výše 

dotace z tohoto programu se pohybuje maximálně v řádu statisíců, zatímco rozpočet na vybudování 

tohoto hřiště je v milionech Kč, rozhodli jsme se letos požádat na rekonstrukci hřiště u ZŠ, kde by 

byla stávající asfaltová plocha nahrazena sportovním povrchem včetně síťové bariéry. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 03/03/2015 – 7.3: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z KÚPK na rekonstrukci 

sportovního hřiště v areálu ZŠ. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Dotace z OPŽP na zateplení budov ZŠ a MŠ – v rámci vypsané výzvy žádáme o dotaci na zateplení 

obou těchto budov. Celkové investiční náklady činí 7,5 mil. Kč, výše dotace by byla 6 mil. Kč. 

Kromě zateplení by se však v MŠ mělo ještě zrekonstruovat okolí budovy včetně přístupových 

chodníků, v ZŠ by měly být vyměněny 20 let staré plynové kotle, což bude stát další prostředky. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 03/03/2015 – 7.4: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z OPŽP na zateplení budovy ZŠ 

a MŠ. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Dále Ing. Fišer informoval o dalších dotacích, kde žadatelem není přímo obec, ale subjekty, jež 

zřizujeme nebo jimiž jsme členy: 

 PO ZŠ a MŠ – program Bezpečnost ve školách v návaznosti na loňskou tragickou událost ve 

škole ve Žďáru nad Sázavou, šlo by o nákup vchodových zvonků a webových kamer do ZŠ a 

MŠ, výměna dveřních klik za koule, vrata do areálu MŠ a dálkovým ovládáním apod. 

 DSO HB-PK žádá o dotaci na nákup párty stanů, pivních setů a pódia, které by bylo uskladněno 

v Rokycanech a členské obce si je budou moci bezplatně půjčit na pořádání kulturních akcí. 

 DSO POLYGON žádá o dotaci na pořízení sběrných nádob na bioodpady, které jsou obce 

povinny od letošního roku třídit. 

 

Nákup svítidel pro veřejné osvětlení – v loňském roce bylo v obci rozmístěno celkem 120 ks 

nových LED svítidel veřejného osvětlení, v letošním roce se plánuje rekonstrukce komunikací a 

rozšíření parkovacích stání ve starém a novém sídlišti, při kterém se bude zároveň modernizovat i 

veřejné osvětlení. Je proto potřeba nakoupit dalších 105 ks těchto LED svítidel od firmy 

EMEPSORT, abychom je zde měli připravené. Po jejich osazení bude veřejné osvětlení v celé obci 

kompletně zrekonstruováno s výjimkou hlavní silnice, na jejíž opravu včetně VO se připravuje 

samostatný projekt. Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 03/03/2015 – 7.5: ZO schvaluje nákup 105 ks svítidel EKO-LED 30 Zeus pro veřejné 

osvětlení od firmy EMPESORT s.r.o., Valašské Meziříčí v ceně 851.760, Kč bez DPH. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

8) Záměr zřízení společné obecní policie 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Problém bezpečnosti se v naší obci řeší dlouhodobě, ať už se 

jedná o nedodržování obecních vyhlášek, veřejného pořádku, rušení nočního klidu, překračování 

nejvyšší dovolené rychlosti, parkování na obecní zeleni a na chodnících apod. V poslední době se 

však v míře nebývalé rozmáhá také majetková trestná činnost, vykradené sklepy v bytovkách, 

rodinné domy, chaty či krádeže aut. Dokonce se v poslední době objevuje také drogová 

problematika. Je tedy zcela na místě se těmito problémy začít vážně zabývat a něco s nimi udělat. 
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Podle zkušeností z jiných měst a obcí je jednou z nejúčinnějších možností zřízení samostatného 

orgánu, který by se těmito věcmi zabýval, a tím je obecní policie. Zřízení samostatné obecní policie 

pouze pro naši obec je z finančního hlediska nereálné, proto se sešli na společné schůzce starostové 

tří sousedních obcí Holoubkova, Mýta a Medového Újezdu za účelem projednání možností zřízení 

společné obecní policie. Město Mýto nabídlo vhodné prostory pro sídlo obecní policie přímo na 

městském úřadě, kde dříve sídlila služebna státní policie. Mýto by tak bylo jejím zřizovatelem, 

Holoubkov a Medový Újezd by následně s Mýtem uzavřeli veřejnoprávní smlouvu, díky níž by 

městská policie mohla působit i na katastrech těchto dvou obcí. Záměrem je zaměstnat 3 strážníky, 

kteří by byli vybráni ve výběrovém řízení s tím, že musejí mít dokončené středoškolské vzdělání 

s maturitou, absolvovat psychologické a fyzické testy a následně tříměsíční výcvikový kurz. Reálně 

by tak obecní policie začala fungovat na začátku roku 2016. Mezi prvotní náklady na zřízení tohoto 

orgánu by patřila rekonstrukce kanceláří na MěÚ Mýto s vybavením, osobní automobil, zbraně, 

náboje, mobilní telefony, „botička“ na auta atd. Plánována je 24hodinová dostupnost služby na 

základě měsíčního rozpisu služeb, pokud nebudou strážníci přímo ve službě, tak budou držet tzv. 

pracovní pohotovost. Předpokládané roční náklady na činnost jsou 1,5 mil. Kč, které by se mezi 

obce rozdělili podle počtu obyvatel. Dále Ing. Fišer vyjmenoval náplň činnosti obecní policie, co 

všechno může v rámci svých pravomocí řešit. 

Diskuze: 

Ing. Fišer – dříve nebyl velkým příznivcem zřízení tohoto orgánu, vždy je nutné působit spíše 

preventivně než represivně, navíc z finančního hlediska potřebovala obec řešit havarijní stavy svého 

majetku a fungování jiných obecních orgánů. S současné době jsou však již hlavní problémy v obci 

vyřešeny, nebo se na jejich řešení pracuje, navíc po změně zákona o rozpočtovém určení daní 

získává nyní obec více peněz než v minulosti, takže financování tohoto nového orgánu podle něj 

bez problémů zvládne. Připravil pro zastupitele finanční tabulku, ze které vyplývá, že i po zvýšení 

běžných výdajů obce na obecní policii stále na investice bude zbývat přes 5 mil. Kč ročně. Je 

potřeba, aby si obec své investice nějakým způsobem ochránila, a ne, aby byly ničeny vandaly. 

Pokud jsou zřízení společné obecní policie nakloněny i okolní obce, myslí si, že je pro vznik tohoto 

nového orgánu nyní nejpříhodnější doba. 

p. Vild – myslí si, že je potřeba posílit vymahatelnost práva, hlídat riziková místa, být ve službě 

v rizikových obdobích apod. Nějaké peníze bude samozřejmě tento orgán stát, ale zase může 

nemalé prostředky ušetřit, pokud se celkově kriminalita sníží. Bude-li obecní policie dobře 

fungovat, určitě to bude pro naši obec přínos. 

p. Vondrášek – je jednoznačně pro zřízení tohoto orgánu, dle jeho názoru „včera bylo pozdě“. 

Ing. Tůma – je také pro, investované finanční prostředky jsou dle jeho názoru adekvátní přínosu, 

který bude tento orgán mít. V rámci prevence kriminality navrhuje zastupitelům také zvážit vydání 

vyhlášky na zákaz výherních automatů na celém území obce. 

Ing. Fišer – dle informací se Svazu měst a obcí se od 1.1.2016 chystá plošný zákaz výherních 

automatů v obcích do 5 tis. obyvatel. 

Ing. Suchý – zeptal se, kdo bude následně řešit přestupky, které strážníci odhalí. 

Ing. Fišer – přestupky se buď vyřeší na místě v tzv. blokovém řízení zaplacením pokuty, nebo jdou 

do přestupkového řízení, které pro nás vykonává přestupková komise ve Zbiroze. Závažnější trestná 

činnost je pak předávána k řešení státní policii. 

Ing. Suchý – s návrhem souhlasí, navrhuje provést pro občany osvětu o pravomocích obecní policie, 

co od ní mohou očekávat a požadovat, co všechno bude řešit. 

Mgr. Kořánová – se zřízením obecní policie také souhlasí. 

Ing. Tůma – bude hodně záležet na konkrétních lidech, které se na funkci strážníků podaří sehnat. 

Navrhuje dát jim delší zkušební lhůty a vyčkat, jestli se osvědčí. 

Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.  

 

Usnesení č. 03/03/2015 – 8.1: ZO schvaluje záměr zřízení společné městské policie pro Město 

Mýto, Obec Holoubkov a Obec Medový Újezd na základě předložených podmínek. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 
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9) Výsledky inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2014 

Úvodní slovo přenesl Ing. Fišer. Jako každý rok byla provedena inventarizace majetku a závazků 

obce ke dni 31.12.2014. Členové hlavní inventarizační komise Ing. Fišer, p. Vild, Mgr. Křejdlová, 

p. Hatajová a p. Švolíková společně se členy dílčích inventarizačních komisí provedli fyzické i 

dokladové inventury, vedoucí jednotlivých středisek navrhli k vyřazení nepotřebný nebo nefunkční 

majetek. V rámci této inventarizace byla provedena rozsáhlejší revize použitelnosti majetku, 

zaktualizovány všechny odpisové plány a v souladu s novelou Českých účetních standardů zrušena 

5 % zbytková hodnota. K 31.12.2014 měla obec majetek v celkové netto hodnotě 168.526.065,13 

Kč a majetek v podrozvahové evidenci ve výši 698.175,30 Kč. Celkově byl vyřazen majetek 

v hodnotě 865.345,- Kč, největší část tvořily prodané obecní byty, zbytek je drobný majetek. 

Odpisy činily 3.132.950,- Kč. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 

Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 03/03/2015 – 9.1: ZO schvaluje inventarizační zprávu z provedené řádné inventarizace 

majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv za rok 2014 včetně vyřazení majetku obce dle 

vyřazovacích protokolů ve výši 865.345 Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

10) Rozdělení příspěvků z rozpočtu obce na činnost zájmových organizací v roce 2015 

Úvodní slovo přednesl předseda kulturního výboru p. Kurdík. Výzva k předkládání žádostí byla 

v souladu se schválenými pravidly řádně zveřejněna, termín pro podávání žádostí byl stanoven do 

2.3.2015. Žádostí bylo podáno celkem 11, v rozpočtu obce byla pro tento účel vyčleněna částka 300 

tis. Kč, součet požadovaných příspěvků činil 400 tis. Kč, výbor proto musel přikročit k nutné 

redukci. Kritéria pro rozdělení příspěvků zůstala stejná jako v loňském roce, tedy především počet 

členů organizace, její práce s mládeží a součinnost při pořádání obecních akcí. Nově požádala 

o příspěvek Česká pedagogická komora, která plánuje v době letních prázdnin pořádat v budově ZŠ 

příměstské tábory, tento příspěvek navrhuje projednat samostatně v dalším bodě jednání a případný 

příspěvek poskytnout z rozpočtové kapitoly kultura. V letošním roce požádal rybářský svaz o 65 tis. 

Kč, neboť chtějí začít stavět nový sklad na Ostrůvku, v minulých letech žádali vždy o cca 5 tis. Kč. 

Vzhledem k tomu, že se aktivně podílejí na většině kulturních akcí obce, navrhuje výbor vyjít jim 

vstříc a pro letošní rok jim mimořádně přidělit 60 tis. Kč. Poté přečetl návrh výše příspěvků pro 

další organizace. 

Diskuze: 

Ing. Tůma – navrhuje nekrátit příspěvek JILMu, neboť oni pracují výhradně s mládeží. 

p. Kurdík – JILM nepožádal o konkrétní částku, ale do žádosti napsali „dle možností rozpočtu“. 

Mgr. Křejdlová – zeptala se, kolik členů má sl. Mikutová a jak pracuje s mládeží. 

Ing. Fišer – sl. Mikutová závodí s psími spřeženími sama, nicméně reprezentuje obec na 

celorepublikové i evropské úrovni a dosahuje slušných sportovních výsledků. Upozornil, že některé 

žádosti od organizací byly vyplněny poměrně nedbale a nekonkrétně, to od příštího roku nebude 

možné s ohledem novelu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které budeme 

muset od příštího roku přidělování dotací z obecního rozpočtu přizpůsobit. Na příspěvky se bude 

uzavírat veřejnoprávní smlouva, která se bude od určité částky povinně zveřejňovat na internetu. 

Také upozornil, že většina organizací nemá v pořádku zápisy v obchodním rejstříku, i toto si musejí 

dát do pořádku. 

Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Usnesení č. 03/03/2015 – 10.1: ZO schvaluje poskytnutí příspěvků zájmovým organizacím na jejich 

činnost v roce 2015 a uzavření příslušných smluv takto: 

- TJ Holoubkov …………………………….…   105.000,- Kč 

- SDH Holoubkov ……………………………… 40.000,- Kč 

- LLM, JILM Holoubkov ………………………  13.000,- Kč 

- Český rybářský svaz, MO Holoubkov ………    60.000,- Kč 

- TJ SOKOL Holoubkov ………………………   40.000,- Kč 

- AVZO-TSČ, ZO Holoubkov …………………  10.000,- Kč 

- Sportovně střelecký klub Holoubkov …………    5.000,- Kč 

- Šipkový klub - DC Holoubkov …………………  8.000,- Kč 

- Klub seniorů …………………………………… 12.000,- Kč 

- Anita Mikutová (husky) ………………………     7.000,- Kč 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

 

11) Žádosti o příspěvek organizací působících mimo Holoubkov 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Každý rok obdrží obec několik žádostí o příspěvek od organizací 

působících mimo Holoubkov, obecně přispíváme těm, kde působí holoubkovští občané. V letošním 

roce jsme zatím obdrželi tyto žádosti: 

- Česká pedagogická komora požádala o příspěvek na pořádání letních příměstských táborů 

v místní ZŠ – navrhuje 15.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 03/03/2015 – 11.1: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku České pedagogické 

komoře, Praha na pořádání letních příměstských táborů v ZŠ Holoubkov ve výši 15.000,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

Ve 22:32 hod. odešel Ing. Suchý. 

 

- Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, pracoviště Rokycany – navrhuje příspěvek 

ve výši 1.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 03/03/2015 – 11.2: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně 

postižené Plzeňského kraje o.p.s. ve výši 1.000,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

- Svaz tělesně postižených v ČR, MO Rokycany – navrhuje příspěvek ve výši 3.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 03/03/2015 – 11.3: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Svazu tělesně 

postižených v České republice, o.s., místní organizace Rokycany ve výši 3.000,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

8 0 0 

 

Ve 22:34 hod. se vrátil Ing. Suchý. 

 

- Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, oblastní pobočka Rokycany - navrhuje 

příspěvek ve výši 1.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 03/03/2015 – 11.4: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Sjednocené 

organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní pobočka Rokycany ve výši 1.000,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 
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- Český svaz ochránců přírody, ZO Rokycany – navrhuje příspěvek ve výši 1.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 03/03/2015 – 11.5: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Českému svazu 

ochránců přírody, ZO Rokycany ve výši 1.000,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

- Oblastní charita Rokycany – navrhuje příspěvek ve výši 1.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 03/03/2015 – 11.6: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě 

Rokycany ve výši 1.000,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

9 0 0 

 

- OS Aragonit Cheb – festival zdravotně postižených, navrhuje finanční příspěvek 1.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 03/03/2015 – 11.7: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení 

Aragonit, Cheb ve výši 1.000,- Kč. 

PRO PROTI ZDRŽ 

1 7 1 

Návrh nebyl přijat. 

 

 

12) Různé 

V rámci tohoto bodu Ing. Fišer informoval o nové obvodní lékařce ve zdravotním středisku, po 

MUDr. Koubové nastoupila MUDr. Svatová Bodnárová. Dále informoval o nových úředních 

hodinách zavedených od února 2015 na obecním úřadě. Nově je v pátek obecní úřad pro veřejnost 

uzavřen a místo toho jsou zavedeny úřední hodiny v sobotu od 8:00 do 11:30 hod. Zatím je sobota 

využívána, ohlasy jsou především od občanů dojíždějících za prací kladné. 

 

 

13) Interpelace členů zastupitelstva 

Žádné interpelace nebyly ze strany členů ZO předneseny. 

 

 

14) Unesení a závěr 

Ing. Fišer požádal návrhovou komisi o stanovisko, zda bylo hlasováno o všech návrzích na 

usnesení. Pan Vild potvrdil, že všechna hlasování proběhla řádně, 1 usnesení nebylo schváleno. 

 

Na závěr Ing. Fišer poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 22:40 hod. 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………… ……………………………………… 

 Miroslav Vild Ing. Lukáš Fišer 

 místostarosta starosta 

 

 

 

 



13 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Ing. Petr Suchý: …………………………………… 

 

 

p. Stanislav Kurdík: …………………………………… 

 

 

Zápis byl zpracován dne 17.3.2015. 

 

Zapsala: Michaela Zajíčková 


