ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÉM DNE 14.října 2002
__________________________________________________________________
Přítomni : p.Vondrášek, pí.Černá, p.Sokol, p.Ing.Suchý, p.Černý M., p.Fiala, p.Vild, pí. Kaprasová,
pí. MUDr. Gutová, p. Černý V.,p. Ing. Tichota
Program :

1) Kontrola usnesení
2) Zprávy o činnosti zastupitelstva
3) Uzavření věcného břemene s TJ
4) Schválení zřizovací listiny místní knihovny
5) Schválení změny uloţení volných prostředků obce
6) Zhodnocení volebního období 1998 - 2002
7) Informace o investičních akcích
8) Diskuze
9) Usnesení a závěr

Starostka obce zahájila veřejné zasedání a řízením pověřila p. Vilda.
Do návrhové komise byli zvoleni bez připomínek p.Fiala, p. Černý V. a p.Černý M.
PRO | PROTI | ZDRŢ
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3

Ověřovateli zápisu byli zvoleni bez připomínek pí. Kaprasová a p. Ing. Tichota
PRO | PROTI | ZDRŢ
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|
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1) Kontrola usnesení
Dosud trvá bod b4 a u bodu b3 je změna - dne 7.10.02 ZO zrušilo konkurz na řed.ZŠ
2 Zpráva o činnosti zastupitelstva
Od posledního veřejného zasedání se sešlo zastupitelstvo obce 2 x a to :
23.9.2002

projednáno

16 bodů

7.10.2002

projednáno

31bodů,

S ohledem na skutečnost, ţe koncem října vyjde obecní zpravodaj, ve kterém budou zprávy
uvedeny, byli občané seznámeni jen s nejdůleţitějšími body jednání.
3) Uzavření věcného břemene s TJ
Jedná se o smlouvu mezi obcí a TJ Holoubkov na zřízení věcného břemene na vyuţívání

pozemků č. 63/1 a 64/1 pro sportovní a tělovýchovnou činnost na 10 let s tím, ţe platnost
můţe být prodlouţena. Na smlouvě se podíleli právníci p. JUDr. Krýsl, právník ČSTV Praha
a následně i p. JUDr. Hanák z Katastrálního úřadu Rokycany. Nedílnou součástí smlouvy
je doloţení zápisu z valné hromady, doklad o zaloţení TJ i jejího přejmenování.
PRO / PROTI / ZDRŢ
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4)Schválení zřizovací listiny místní knihovny
V souladu s knihovním zákonem č. 257/ 2001 Sb a zákonem o obcích předloţila pí. Kaprasová
ke schválení zřizovací listinu pro místní knihovnu, která je zřízena za účelem poskytování veřejných
knihovnických a informačních sluţeb pro občany
PRO / PROTI / ZDRŢ
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/

-

/

-

5)Schválení změny uložení volných prostředků obce
S ohledem na oţivení v investičních fondech na konci léta schvaluje zastupitelstvo obce odkup
podílových listů IKS KB - fond peněţní trh za volné prostředky obce, které má na běţném účtu.
Dle pohybu úrokových sazeb současně schvaluje i zpětné prodeje a nové odkupy a pověřuje těmito
úkony starostku obce. Zároveň ji pověřuje, aby průběţně informovala zastupitelstvo o vývoji této
investice.
PRO / PROTI / ZDRŢ
11 /

-

/

-

6) Zhodnocení volebního období
Zprávu o činnosti zastupitelstva za uplynulé období od roku 1998 - 2002 přednesla pí. Černá.
7) Informace o investičních akcích
O probíhajících pracech, plyn od Olbricha CZ směrem k viaduktu, dále komunikací SÚS vedení
plynu a vody k Mudrovým, Švábovým a Fišerovým směrem k vrátnici Weilera , odtud potom všechny
sítě aţ k RD p. Tomsy, včetně odbočení do závodu a k p. Langovi. Jedná se o pokračování velké
investiční akce Kanalizace , vodovod, plyn - Holoubkov jiţní část obce.
8) Diskuze
p. Ziegler - udělalo se hodně práce za volební období, děkuje starostce i ZO
pí. Smejkalová - děkuje, práce pro veřejnost je náročná
pí. Kořánová - děkuje ZO, starostce, kulturní i sociální komisi, Polyteze i KSČM
p. Šlapák - záleţitost, která se táhne 50 let byla vyřešena díky starostce a ZO
pí. Záhrobská - dotaz na přestupkovou komisi, co je s ní. Odpověděla starostka, ţe snaha byla, ale

z důvodu odbornosti ji nebylo moţno jmenovat ( předpoklad týdenního školení v Benešově)
Dále dotaz na jednání s Revosem - velké ztráty ve starém sídlišti, pí.Černá jej osloví a bude
informovat občany.
p. Dezort - plynofikace - aby kaţdý platil svůj podíl / Olbrich - CZ 66% /, firmy by se měly podílet
podle toho, kolik budou čerpat plynu. K povodním - na Ostrůvku byla plánována čistička, byly změněny přítoky a odtoky u Markovy vily. Markova vila by měla zajistit zpětné klapky pro občany.
Dříve byl otevřený kanál - dnes změna. Čistička byla plánovaná a zrušená na Ostrůvku / r. 1992/.
p. Ziegler - v Markově vile je velká roura, naopak zatrubněním došlo ke zlepšení, nebot tam vţdy
býval močál
p. Černá - bude řešen ostrý úhel kanalizace před Markovou vilou ještě při současné investiční
akci.
p. Vondrášek - v době výstavby bazénu byla lokalita Chejlav bez vody, bylo provizorní vedení, voda se
vrátila, bylo prováděno měření / minimálně

6x /.

p. Kofroňová - od čp. 291 směrem k samoobsluze je posunutý a propadlý plech na kanálu, nutno
řešit./ bude nahlášeno Revosu /.
pí. Kořánová - kvůli stíţnostem p. Andrýska jiţ byla 3x na přestupkové komisi v Rokycanech, pan
Andrýsek se nikdy nedostavil. Děti se na školním hřišti špatně nechovají, paní ředitelka tam
bydlí a ví co se tam kdy děje.
p. Sokol - děkuje p. Zieglerovi a Lehnerovi za vykonanou práci. Obec netvoří jen zastupitelstvo, ale
všichni dohromady.
pí. Černá - ještě informace k investiční akci - v příštím roce bude provedeno ještě rozpásmování
vody, u p.Celiny kanalizace, sítě na Rudě půjdou přes obecní pozemky

9) Usnesení a závěr ze dne 14.10.2002 :
Přednesl pan Fiala
a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1) Zprávy o činnosti zastupitelstva obce ze dne 23.9.2002 a 7.10.2002.
2) Zhodnocení volebního období 1998 - 2002, provedené starostkou obce pí. Černou.
3) Informace k investičním akcícm - Holoubkov jiţní část/ kanalizace, vodovod, plyn /.
b) zastupitelstvo obce schvaluje :
1)Smlouvu o uzavření věcného břemene mezi Obcí Holoubkov IČO 00258717 a TJ Holoubkov
2

IČO 18242201 na uţívání pozemků - parcela č. 63/1 o výměře 15392 m a 64/1 o výměře 688 m

2

ke sportovní a tělovýchovné činnosti, na dobu 10 let do 31.12.2002, platnost můţe být prodlouţena.
2) Zřizovací listinu Místní knihovny v Holoubkově za účelem poskytování veřejných knihovnických
a informačních sluţeb s platností od 15.10.2002
3) Zastupitelstvo obce Holoubkov pověřuje starostku obce pí. Františku Černou k nakládání s volnými prostředky obce ve formě nákupu podílových listů IKS KB - fond peněţní trh. Toto pověření
se vztahuje i na následné zpětné prodeje a nové odkupy uvedeného fondu. Zároveň pověřuje starostku obce , aby průběţně informovala zastupitelstvo obce o vývoji uvedené investice.

Závěrem pí. Černá všem poděkovala za účast, pozvala je k pokládání věnců dne 25.10.2002
v pátek - v 17. hodin a současně pozvala občany k volbám.

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

Příloha : Zhodnocení volebního období 1998 - 2002
Zapsala : Černá F.

