ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
KONANÉ DNE 12.4.1999
Přítomni : p.Vondrášek,p.Černý V.,p.Fiala, pí.Kaprasová, pí.Černá, p.Vild, p.Sokol, p.Ing.Tichota, p.Ing.Suchý,
pí.Mudr.Gutová
Omluven : p.Černý M.(služební cesta )
Hosté : REVOS Rokycany - p.Ing. Kepka,p.Ing.Váňa

_________________________________________________________________________
Navržený program :

1) Kontrola usnesení
2) Projednání ceny vodného a stočného od 2.čtvrtletí 1999
3) Projednání návrhu znaku , vlajky a praporu obce
4) Diskuze
5) Usnesení a závěr

Navržený program byl schválen bez připomínek.
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Do návrhové komise byli zvoleni bez připomínek p. Ing. Suchý a p.Sokol
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Ověřovateli zápisu byli zvoleni bez připomínek p. Ing. Tichota a pí. Kaprasová
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1)Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání obecního zastupitelstva
Z přijatých 10 bodů usnesení obecního zastupitelstva zůstávají nevyřízeny tyto úkoly:
a) Pokračovat v jednání s KOVOSVITem a.s. ve věci uzavření smlouvy o čištění odpadních vod
b) Pokračovat v jednání s REVOSem s.r.o. Rokycany uzavření dodatku k smlouvě o správě kanalizace, který
bude obsahovat ujednání o výši platby stočného v roce 1999
c) Pokračovat v jednání se zastupitelstvem obce Medový Újezd ve věci vytvoření sdružení pro výstavbu
vodovodního přivaděčeče do obce Holoubkov a úpravny vody v Medovém Újezdu
2) Projednání ceny vodného a stočného od 2.čtvrtletí 1999
Problematika nákladů na pitnou vodu i kanalizaci byly předmětem jednání OZ dne 13.1.1999, dne
8.2.1999, 8.3.1999 i 22.3.1999, byla konzultována i nabídka firmy BRAVOS Radnice, která byla při srovnání
s REVOS cenově zajímavější, především s ohledem na občany. Následně bylo s REVOS konzultováno několik
variant jak ve vodě, tak i ve stočném , bylo provedeno i vyhodnocení dosavadního nájmu s REVOSem od
1.4.1998, neboť některé povinnosti vyplývající ze smlouvy ( vyčištění vpustí, propláchnutí kanalizace a kanál u
pomníku ) nebyly ze strany REVOS splněny.

Po porovnání několika variant kalkulací vodného i stočného byly veřejnému zasedání OZ předloženy
následující ceny :
vodné - 15,71 Kč obyvatelstvo , 28,54 Kč ostatní
stočné - 9,93 Kč obyvatelstvo, 27,87 Kč oststní, 1,50 Kč volné výústi
S ohledem na projednání až v 4/ 99 budou uvedené ceny platit od 2.čtvrtletí 1999, za 1.čtvrtletí 1999 bude
vodné i stočné účtováno v cenách roku 1998.
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3) Projednání návrhu znaku, vlajky a praporu obce
V letošním roce 1999 oslaví obec Holoubkov 620- té výročí od svého vzniku. V souvislosti s tímto výročím
je připravována knižní publikace v objemu cca 500 ks , pohled Holoubkova , znak a vlajka. Vše je předmětem
rozpočtu r.1999 v kapitole kultura. Na realizaci se podílí pí. MUDr.Zieglerová , kronikářka obce. Návrh znaku
již byl částečně konzultován s heraldikem z Plzně. Jeho návrh vychází z historie obce, neboť železářství a
hutnictví zajišťovalo obživu cca třetině tehdejších obyvatel. Stejně jako znak hutníků je neodmyslitelným
symbolem i krajina s rybníkem uprostřed lesů. Z předložených
tří
variant návrhů byla vybrána ta
nejvhodnější, která nejvíc odpovídá historii naší obce , ta byla zveřejněna na úřední desce a vývěsní skříňce OÚ .
Zelený okraj štítu vyjadřuje polohu obce uprostřed lesů a stříbrošedá barva štítu vyjadřuje plochu rybníka s
umístěním znaku hutníků uprostřed. Schváleno bylo :
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4) Diskuze
p.Ziegler - dotaz, jaká bude cena vodného a stočného ( odpověď 25,64 Kč pokud je napojen na ČOV )
kdy bude proveden úklid komunikace, zajistit co nejdříve
vyjádřil spokojenost s odvozem popela- zlepšení služeb
v jakém stavu jsou garáže v kotelně ( realizace v nejbližší době )
p.Svoboda - upozornil na to, že vytéká voda nad skleníkem nad Kovosvitem ( už hlášeno REVOS)
zda je jiná možnost přívodu vody do Holoubkova než z Med.Újezda ( jedině repase současných
vrtů a vyhodnotit vydatnost)
p.Ing. Váňa - odpověděl, že geolog nedoporučil čištění vrtů kvůli kameninovým zárubnicím, které jsou
údajně horší kvality a došlo by k poškození vrtů
p. Kofroň - dotaz, zda bylo zaplaceno stočné Kovosvitu ( odpověděl p.Ing. Kepka, že ano , ve výši
141 tis. Kč za období 2-4.čtvrtletí 1998
p.Ing. Suchý - dotaz, v jakém stavu je jednání o hrázi rybníka ( pokračuje )
upozornil na stav vrtů za Kovosvitem - volně přístupné, poškozená hradba, nutno opravit
(zaznamenal si p.Ing. Kepka - REVOS )

8) Usnesení a závěr
Návrh na usnesení přednesl p.Ing. Suchý.
Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1) výši vodného 15,71 Kč pro občany, 28,54 Kč pro ostatní
výši stočného 9,93 Kč pro občany, 27,87 Kč pro oststní, 1,50 Kč volné výústi
ceny jsou za 1 m3 bez DPH, platné od 2.čtvrtletí 1999
2) předložený návrh znaku, vlajky a praporu obce
Obecní zastupitelstvo ukládá starostce obce :
1) pokračovat v zajišťování výstavby vodovodu Med.Újezd - Holoubkov.
2) pokračovat v jednání s KOVOSVITem Holoubkov ve věci uzavření smlouvy o ČOV

Starostka obce ukončila veřejné zasedání a poděkovala spoluobčanům za účast.

Zapsala : Františka Černá

Ověřovatelé zápisu : p.Ing.Tichota.........................
pí.Kaprasová.........................

