ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE HOLOUBKOV
KONANÉHO DNE 17.12.2012
Přítomni: Ing. Fišer, p. Vild, Mgr. Kořánová, p. Vildová, p. Kurdík, Ing. Tůma, Mgr. Křejdlová,
p. Vondrášek, p. Bezstarosti
Omluveni: MUDr. Gutová – pracovní důvody, Bc. Hašek – zdravotní důvody
1) Zahájení, schválení programu jednání
Zasedání zahájil starosta Ing. Fišer v 18:05 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 dnes přítomno 9 z 11 členů zastupitelstva,
ze zdravotních a pracovních důvodů se omluvili Bc. Hašek a MUDr. Gutová, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Dále zastupitelům připomenul povinnost hlásit případný střet zájmů před
projednáváním každého bodu jednání. Pořízením zápisu z dnešního jednání pověřil p. Zajíčkovou a
p. Řezáčovou 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. Volba člena finančního výboru
6. OZV č. 3/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
7. OZV č. 4/2012, o stanovení systému komunálních odpadů
8. OZV č. 5/2012, o místních poplatcích + popelné 2013
9. Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 212
10. Rozpočet obce na rok 2013
11. Zajištění inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2012
12. Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2013
13. Majetkoprávní záležitosti
14. Různé
15. Interpelace členů zastupitelstva
16. Usnesení a závěr
Nikdo ze zastupitelů neměl k programu připomínky, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 15/12/2012 – 1.1: ZO schvaluje program jednání.
PRO
PROTI ZDRŽ
9
0
0
2) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise byli navrženi: p. Vild, Ing. Tůma a Mgr. Kořánová.
Usnesení č. 15/12/2012 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Vild, Ing. Tůma, Mgr.
Kořánová.
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Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Bezstarosti a p. Vondrášek.
Usnesení č. 15/12/2012 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu p. Bezstarosti a p. Vondráška.
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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. Vzhledem k tomu, že nebyl
přítomen předseda kontrolního výboru Bc. Hašek, bude stanovisko výboru ke kontrole usnesení
prezentováno na příštím zasedání. Celá kontrola usnesení bude zveřejněna na úřední desce a na
internetových stránkách obce a je přílohou tohoto zápisu. Další dotazy ani připomínky nebyly, proto
bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 15/12/2012 – 3.1: ZO bere na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení ZO.
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4) Náměty a podněty občanů
p. Wolf – vznesl dotaz, jak bude v r. 2013 financována sportovní činnost v obci, dále se zeptal, zda
se v příštím roce počítá s pokračováním výstavby víceúčelového hřiště za Sokolovnou a také, jaký
byl použit „klíč“ při rozdělování příspěvků zájmovým organizacím v r. 2012.
Ing. Fišer – v návrhu rozpočtu na r. 2013 je připravena k rozdělení zájmovým organizacím stejná
částka jako v r. 2012, a to 200 tis. Kč. Vzhledem k množství potřebných investicí do infrastruktury
obce se v rozpočtu na r. 2013 nepočítá s pokračováním prací na hřišti za Sokolovnou, nicméně obec
bude opětovně žádat o dotaci od KÚPK. Rozdělení financí mezi zájmové organizace navrhuje
kulturní výbor, který se řídí několika ukazateli jako je počet členů, účel, na které mají být
prostředky použity, jaký přínos má jejich činnost pro obec a mládež apod.
p. Paleček – dle zveřejněných informací MF ČR měla obec Holoubkov obdržet v letošním roce
z výtěžku VHP částku 228 tis. Kč, která měla být použita na financování sportovní činnosti v obci.
Chce vědět, zda tyto prostředky byly použity opravdu na sportovní činnost a ne na něco jiného.
p. Kurdík – veřejnost si chybně vykládá novelu zákona o VHP. Dříve byly výnosy z VHP
přerozdělovány MF ČR přímo sportovním organizacím na jejich činnost. Po novele jsou výnosy
poukazovány obcím, které mají pouze doporučeno je použít na sport, zákonná povinnost zde není.
Navíc obec obdržela z VHP výrazně méně peněz, než jí bylo MF ČR slibováno. V letošním roce
bylo mezi zájmové organizace v obci rozděleno 200 tis. Kč. Každá organizace si může podat žádost
na předepsaném formuláři, ve kterém mimo jiné uvede částku, o kterou obec žádá. Kulturní výbor
tyto žádosti vyhodnotí a rozhodne o výši příspěvku jednotlivým organizacím. Kritérii jsou mimo
jiné počet členů, druh činnosti, účel, na který organizace žádá příspěvek, jak je organizace v obci
aktivní, jak prospívá její činnost mládeži, jak spolupracuje s obcí. V letošním roce zůstala výše
příspěvků na úrovni loňského roku, pouze u rybářů a hasičů se příspěvek navýšil. Rybářům na
pořízení nové základny, o kterou přišli při akci odbahnění rybníka a SDH o nájemné, které od
letošního roku platí za klubovnu ve zdravotním středisku.
p. Wolf – peníze na sport by měly dostávat pouze obě TJ, které v obci působí. Hasiči mají svojí
položku v rozpočtu, proto by do toho neměli být vůbec zahrnováni.
Ing. Tůma – z výtěžku VHP obec obdržela jen cca. 96 tis. Kč, výdaje na tělovýchovu však činí 230
tis. Kč. Všechny prostředky z VHP tak byly na sport použity.
Ing. Fišer – v zákoně skutečně není napsáno, že by výtěžek z VHP musel jít pouze na sport, měl by
být použit na veřejně prospěšné účely, kterými jsou také např. příspěvky nemocnici, záchranné
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službě, zdravotně postiženým občanům, budování dětských hřišť apod. Prostředky z obecního
rozpočtu na tyto účely byly v minulých letech soustavně navyšovány a dle jeho názoru dává obec
peněz pro tyto účely dostatek. Pokud v příštím roce přijde vyšší výnos z VHP, můžeme tyto
dodatečné prostředky zájmovým organizacím rozdělit. Nemůžeme však rozdělovat peníze, které
nemáme.
p. Paleček – loni Sokol žádal o příspěvek na výměnu oken. Letos dostali stejně, i když se jim
členská základna zvětšila. Sokol z příspěvku uhradil část nákladů na stavbu víceúčelového hřiště,
ačkoliv ho má stavět obec. Přitom dle § 6 zák. 115/2001 Sb. mají obce podporovat sportovní
činnost a udržovat sportovní majetek organizací, které v obci působí. Obec před 4 lety uzavřela s TJ
Sokol nájemní smlouvu na pozemek, aby měla větší šanci získat dotaci na víceúčelové hřiště. Celou
dobu neplatila nájem, na hřišti se nestaví, dělá to na něj dojem, že o hřiště nemá obec vůbec zájem.
Ing. Fišer – dle nájemní smlouvy měla TJ Sokol každý rok nájemné obci fakturovat, to se nedělo,
proto obec nájemné neplatila. Po upozornění p. Palečka jsme nájemné za celé 4 roky zpětně
doplatili. Víceúčelové hřiště se nestaví, protože žádná ze žádostí o dotaci zatím nevyšla. Žádali
jsme již několikrát ze všech možných zdrojů (kraj, ministerstvo, fondy EU), vždy bez úspěchu. Dále
ocitoval přesné znění § 6 zák. 115/2001 Sb., kdy obce mají povinnost udržovat svůj majetek určený
pro sportovní činnost, nikoliv cizí. Zastupitelé nicméně na poslední pracovní poradě diskutovali
možné formy spolupráce ve vztahu k sokolovně, takže po novém roce si dohodneme schůzku a
pobavíme se o tom.
p. Bezstarosti – u hasičů je nutné rozdělovat, co je zásahová činnost podle zákona a co je požární
sport. Požární sport je regulérní sportovní činnost, takže peníze na tuto činnost jdou do sportu.
Peníze, které Sokol platil z obdrženého příspěvku, nešly přímo na stavbu víceúčelového hřiště, ale
na úklid okolních pozemků.
p. Paleček – Víceúčelové hřiště v obci chybí, v okolních obcích jsou nová hřiště i opravené
Sokolovny. Diví se, že to zastupitelům nevadí. Všude to jde, jenom v Holoubkově ne.
p. Vild – získání dotací na majetek, který nemá obec ve svém vlastnictví, je problematický, proto
obec před 5 lety uzavřela s TJ Sokol nájemní smlouvu. Obec od té doby pravidelně žádá o dotace,
ale výsledkem je jen loňských 140 tis. Kč. Co se týká okolních obcí, tam jde především o to, že se
obec domluvila se Sokolem a majetek převedli na obec. Do cizího majetku obec investovat nemůže.
Ing. Tůma – nájemní smlouvu obec podepsala za podmínek, že stavba hřiště bude probíhat až po
získání dotace. Dotace získána nebyla, proto hřiště zatím není. Obec se nezavázala, že hřiště postaví
za své peníze.
p. Smejkalová – informovala, že jí pokousal pes p. ……………, kterého vedl její otec p. ……….
Spolu si to vyřešily, p. ………………. se omluvila a ukázala jí platná očkování. Nicméně chce
upozornit na to, že tento pes je agresivní a nezvladatelný i na vodítku.
p. Celina – zda by nebylo možné na hřišti u ZŠ umístit koše na košíkovou níž, aby na ně dosáhly i
menší děti.
Ing. Fišer – podíváme se na to, nicméně pro menší děti je určeno hřiště u MŠ, hřiště u ZŠ je pro
větší děti, na jejichž výšku byly prvky nastaveny.
p. Skalický – zda se počítá s vybudováním chodníků v ulici k nádraží, současná situace je v těchto
místech pro chodce nebezpečná.
p. Wolf – cesta je od hráze až k hřišti velmi riziková, v celé Nádražní ulici jezdí auta rychle,
objevují se zde i čtyřkolky, omezení rychlosti nikdo nedodržuje, navrhuje osadit retardéry. K riziku
dochází i při odchodu dětí ze Sokolovny.
Ing. Fišer – prioritně řešíme chodníky kolem hlavní silnice. Nyní při opravě nádražní ulice došlo
k úpravě krajnic, čímž se komunikace o něco rozšířila a mělo by to chodcům trochu pomoci. Na
většině místních komunikací je bohužel smíšený provoz, s čímž musí chodci počítat, není
v možnostech obce naší velikosti zajistit výstavbu chodníků na všech místních komunikacích.
p. Bezstarosti – mělo by se uvažovat o instalaci příčných prahů, zpomalily by provoz.
p. Vild – podobných míst, jako u nádraží je v obci více, musí se řešit postupně podle důležitosti a
finančních možností.
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5) Volba člena finančního výboru
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Vzhledem k tomu, že na minulém zasedání ZO byla zvolena
předsedkyní sociálně-zdravotního a bytového výboru MUDr. Gutová a z toho důvodu rezignovala
na svoji dosavadní funkci člena finančního výboru, je nutné doplnit nového člena. Vyzval členy
ZO, aby podali své návrhy.
Ing. Tůma – oslovil s návrhem Mgr. Vodičku, který nabídku přijal. Navrhuje jej tedy zvolit novým
členem finančního výboru.
p. Vildová – oslovila p. Celinovou, která nabídku přijala. Navrhuje tedy zvolit novým členem
finančního výboru p. Celinovou.
Ing. Fišer – vzhledem k tomu, že jsou navrženi 2 kandidáti, volba proběhne tajným hlasováním. Do
volební komise jmenoval p. Zajíčkovou a p. Řezáčovou, které připravily hlasovací lístky a
hlasovací urnu. Poté bylo přistoupeno k volbě. Členové ZO postupně odcházeli do kanceláře
starosty, kde napsali na lístek jméno kandidáta, který poté vhodili do volební urny. Volební komise
sečetla hlasy a sdělila výsledky volby.
p. Zajíčková – pro Mgr. Vodičku 4 hlasy, pro p. Celinovou 5 hlasů.
Ing. Fišer – konstatoval, že nikdo nebyl zvolen, neboť ani jeden kandidát nezískal nadpoloviční
většinu hlasů. Zahájil tedy II. kolo volby, do kterého postoupili oba navržení kandidáti. Členové ZO
opět postupně odcházeli do kanceláře starosty, kde napsali na lístek jméno kandidáta, který poté
vhodili do volební urny. Volební komise opětovně sečetla hlasy a sdělila výsledek volby.
p. Zajíčková – pro Mgr. Vodičku 2 hlasy, pro p. Celinovou 7 hlasů.
Ing. Fišer – konstatoval, že v II. kole volby byla novým členem finančního výboru zvolena
p. Celinová, k čemuž jí jménem zastupitelstva pogratuloval.
Usnesení č. 15/12/2012 – 5.1: ZO volí členem finančního výboru p. Naděždu Celinovou.
Počet hlasů v tajné volbě:
7
6) OZV č. 3/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Jednou z věcí, které může obec prostřednictvím OZV regulovat,
jsou pravidla pro pohyb psů na území obce. Současná vyhláška je již zastaralá, a proto bylo třeba ji
upravit. Návrh vyhlášky přesně vymezuje pojem veřejné prostranství, na němž musí být psi na
vodítku a pod dohledem majitele, dále místa, kde je povolen volný pohyb psů bez vodítka, ale
s náhubkem. Další povinností majitele psa, který podléhá poplatkové povinnosti v naší obci, je
označit psa identifikační známkou. Návrh vyhlášky byl odsouhlasen odborem dozoru a kontroly
MV ČR a po schválení nabude účinnosti 15. dnem po vyvěšení na úřední desce.
Diskuze:
p. Vild – doplnil, že každý za svého psa odpovídá nejen podle této vyhlášky, ale i podle
Občanského zákoníku.
Další příspěvky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 15/12/2012 – 6.1: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Holoubkov a vymezují prostory
pro volné pobíhání psů.
PRO
PROTI ZDRŽ
9
0
0
7) OZV č. 4/2012, o stanovení systému komunálních odpadů
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. I tuto vyhlášku bylo vzhledem k její zastaralosti nutné
aktualizovat. OZV definuje jednotlivé druhy odpadu (tříděný, objemný, nebezpečný, směsný),
způsob a místo jejich sběru a systém nakládání se stavebním odpadem, který není odpadem
komunálním, a proto ho musí každý zlikvidovat na skládce sám.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
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Usnesení č. 15/12/2012 – 7.1: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Holoubkov.
PRO
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8) OZV č. 5/2012, o místních poplatcích + popelné 2013
Úvodní slovo přenesl Ing. Fišer. Obec je na základě zákona oprávněna vybírat místní poplatky.
Dosud jsme vybírali 5 místních poplatků – ze psů, za užívání veřejného prostranství, za VHP, ze
vstupného a popelné. Podle nové vyhlášky se budou vybírat již jen 2 poplatky, a to za psy a
popelné, ostatní tři poplatky se ruší. Poplatek ze psů zůstává na stejné výši, tj. u RD za 1. psa 50,Kč a 75,- Kč za každého dalšího a v bytových domech za 1. psa 500,- Kč a 750,- za každého
dalšího, důchodcům zůstává zvýhodnění v bytových domech za 1. psa 200,- Kč a 300,- za každého
dalšího. Naopak u popelného dochází od r. 2013 k několika zásadním změnám – rozšířil se okruh
poplatníků, poplatek jsou povinni platit nejen občané, kteří mají v obci trvalý pobyt a majitelé chat,
ale nově také cizinci a majitelé RD a bytů, ve kterých není hlášena žádná osoba k TP. Další
novinkou je, že za uhrazení poplatku za nezletilé děti jsou odpovědní jejich rodiče. Dále nová
vyhláška umožňuje osvobození od poplatku, pokud poplatník prokazatelné doloží, že se na území
obce nezdržoval celých 12 měsíců, a to ze zdravotních, sociálních, pracovních nebo studijních
důvodů. Výše popelného pro rok 2013 činí 550,- Kč na poplatníka. Cenu ovlivnilo postupné
zvýšení DPH z 10% na 15% a náklady na skládkové. Ing. Fišer poté požádal p. Kurdíka – ředitele
firmy RUMPOLD, aby informoval přítomné o vývoji v oblasti odpadového hospodářství.
p. Kurdík – množství svezeného komunálního odpadu z naší obce zůstává již od r. 2008 přibližně na
stejné úrovni, a to 400 tun. Upozornil, že cena svozů pro obec je na okrese nejnižší, zvyšuje se
pouze cena za skládkové a PHM. Pro rok 2013 předpokládá celkové roční navýšení nákladů na svoz
odpadů o cca 30 tis. Kč bez DPH.
Diskuze:
p. Vild – na obecním úřadě je již několik desítek občanů přihlášeným k trvalému pobytu, někteří
z nich v obci žijí, ale u někoho jiného. Odpad proto produkují a měli by za něj normálně platit.
Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 15/12/2012 – 8.1: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012, o místních
poplatcích.
PRO
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Další částí tohoto bodu je stanovení ceny za svoz odpadů pro podnikatele. Ing. Fišer připomenul, že
podnikatelé, kteří mají provozovnu na území obce, mohou odpady likvidovat 2 způsoby, a to
uzavřením smlouvy s obcí nebo zajištěním likvidace u specializovaných firem. V minulých letech
nebyly účetně odděleny náklady na svoz komunálního odpadu od občanů a od firem, a proto
výpočet poplatku nebyl úplně přesný. V roce 2012 k tomuto oddělení nákladů došlo, přičemž se
zjistilo, že od firem vybráno cca. 190 tis. Kč, avšak náklady na likvidaci odpadu činily cca. 115 tis.
Kč. Z toho důvodu ZO pro r. 2013 přistoupilo k úpravě cen, aby lépe odrážely skutečné náklady na
likvidaci odpadů.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 15/12/2012 – 8.2: ZO schvaluje roční ceny bez DPH za svoz odpadů v roce 2013 pro
právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání takto: popelnice 110 a 120 l – 1.900,- Kč,
popelnice 240 l – 3.200,- Kč, kontejner 1.100 l – 12.200,- Kč.
PRO
PROTI ZDRŽ
9
0
0
5

9) Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2012
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Druhá rozpočtová změna vychází ze skutečných příjmů a výdajů.
Snížení celkových příjmů rozpočtu činí 294.056,21 Kč, výdaje jsou sníženy o 1.093.612,46 Kč,
saldo rozpočtu tak činí 7.416.640,- Kč. Dále podrobně okomentoval jednotlivé položky rozpočtové
změny a poté požádal předsedu finančního výboru Ing. Tůmu o stanovisko výboru.
Ing. Tůma – změna č. 2 rozpočtu obce byla projednána ve finančním výboru, změna reaguje na
objektivní vývoj skutečnosti a nenarušuje finanční stabilitu obce. Výbor nemá žádné připomínky a
doporučuje změnu č. 2 ke schválení.
Dotazy ani připomínky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 15/12/2012 – 9.1: ZO schvaluje změnu č. 2 rozpočtu obce na rok 2012.
PRO
PROTI ZDRŽ
9
0
0
10) Rozpočet obce na rok 2013
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Návrh rozpočtu pro rok 2013 byl na úřední desce zveřejněn 15
dní před zasedáním ZO. Celkové příjmy v roce 2013 jsou předpokládány ve výši 34.723 tis. Kč,
výdaje jsou plánovány ve výši 17.707 tis. Kč a celková bilance rozpočtu je tak přebytková ve výši
17.016 tis. Kč. Je to způsobeno především vyššími očekávanými příjmy z rozpočtového určení daní
na základě novely platné od 1.1.2013 a také zahrnutím jednorázového příjmu z prodeje obecních
bytů. V rozpočtu je počítán výnos z prodeje 70 % bytů, nepředpokládá se, že se prodají všechny
byty. Po vyloučení tohoto jednorázového kapitálového příjmu by byl rozpočet sestaven jako
vyrovnaný. Investice plánované na rok 2013 jsou následující: práce související s dokončením akce
optimalizace trati (asfaltování MK u fotbalového hřiště, oprava lávky pro pěší na Medový Újezd),
dále práce spojené s odbahněním rybníka (lávka pro pěší přes bývalý spláv), vodovod Na Rudě,
nejnutnější opravy na vodovodu a kanalizaci, rekonstrukce topení, vody a kanalizace v MŠ, oprava
a rozšíření VO, projektová dokumentace na vybudování chodníků a opravu silnice II/605, oprava
střech na budovách č.p. 291, 96 46, 48 a garáží u OÚ, oprava hasičské klubovny, přesun ŠD do
budovy ZŠ, územní plán a další. Tyto investice budou realizovány podle vývoje finančních
prostředků v rozpočtu v průběhu roku. Poté požádal o stanovisko předsedu finančního výboru
Ing. Tůmu.
Ing. Tůma – rozpočet na rok 2013 byl projednán ve finančním výboru. Rozpočet je sestaven
realisticky, výbor doporučuje rozpočet v této podobě schválit.
Dotazy ani připomínky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. Ing. Fišer navrhl,
aby se o obou usneseních hlasovalo najednou jedním hlasováním.
Usnesení č. 15/12/2012 – 10.1: ZO bere na vědomí plán investic obce pro rok 2013.
Usnesení č. 15/12/2012 – 10.2: ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2013 s příjmy ve výši 34.722,99
tis. Kč, výdaji ve výši 17.706,82 tis. Kč a přebytkem ve výši 17.016,17 tis. Kč.
PRO
PROTI ZDRŽ
9
0
0
11) Zajištění inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2012
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Obec je povinna každý rok inventarizovat svůj majetek a
závazky. Postupovat se bude podle směrnice, byl sestaven plán inventarizace a příkaz k provedení
inventur. Je jmenována ústřední inventarizační komise a dílčí komise, které budou proškoleny.
Termín ukončení inventur je 24.1.2013.
Příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
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Usnesení č. 15/12/2012 – 11.1: ZO bere na vědomí přípravy a zajištění průběhu inventarizace
majetku a závazků obce k 31.12.2012.
PRO
PROTI ZDRŽ
9
0
0
12) Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2013
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Na příští rok je plánováno 5 veřejných zasedání, a to 4.3., 29.4.,
24.6., 9.9. a 9.12., vždy týden předem se bude konat pracovní porada, kde bude veřejné zasedání
připraveno. Jednacím dnem zůstává pondělí od 18 hodin. V případě nutnosti bude svoláno
mimořádné zasedání.
Příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 15/12/2012 – 12.1: ZO schvaluje termíny zasedání zastupitelstva v roce 2013.
PRO
PROTI ZDRŽ
9
0
0
13) Majetkoprávní záležitosti
Ing. Fišer uvedl, že v tomto bodu je k projednání pouze jedna věc, a to směna pozemku p.č. 340/3
ve vlastnictví obce za pozemek p.č. 218/11 ve vlastnictví p. ……………………….. Ten souhlasí se
směnou tohoto pozemku u hřbitova za část našeho pozemku za dálnicí, po kterém kdysi vedla
Sklenohuťská silnice a který jsme získali bezúplatným převodem od Plzeňského kraje. Obec
plánuje parkovací plochu u hřbitova zvětšit a upravit tak, aby se zde dalo řádně parkovat i při
větších pohřbech. Záměr směny byl řádně vyvěšen na úřední desce.
Příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování
Usnesení č. 15/12/2012 – 13.1: ZO schvaluje směnu pozemku p.č. 340/3, ostatní plocha – ostatní
komunikace o velikosti 903 m2 ve vlastnictví obce za pozemek p.č. 218/11 – lesní pozemek
o velikosti 651 m2 ve vlastnictví …………………………………………………………………….
vzniklý podle GP č. 719-109/2011 zpracovaný Ing. Jiřím Stránským oddělením od pozemku p.č.
218/3, vše v k.ú. Holoubkov.
PRO
PROTI ZDRŽ
9
0
0
14) Různé
Ing. Fišer informoval o výzvě katastrálního úřadu, že 31.3.2013 končí lhůta, do kdy bylo možné
požádat katastr o zapsání historického obecního majetku, který na obce přecházel ze zákona.
Ing. Fišer o žádném dosud nezapsaném majetku neví, v minulosti se vyřešily všechny záležitosti
týkající se hřbitova, vodojemu, garáží v Chejlavech, hasičské klubovny, Svazarmu apod. Pokud by
členové ZO o nějakém takové majetku věděli, bylo by dobré o tom starostu informovat, protože je
poslední možnost o tento majetek požádat.
15) Interpelace členů zastupitelstva
p. Vild – k předchozí informaci doplnil, že když v r. 2008 žádali o převod hřbitova, zjistili, že
hřbitov byl původně větší. Pozemky okolo něj však byly v restituci vydány p. ColloredoMannsfeldovi, takže nyní již nemá obec šanci tyto pozemky získat zpátky. Také se řešilo vlastnictví
k části lesa za Markovou vilou, ale to bylo také dořešeno. Ostatní věci by již měly být vyřešeny.
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16) Unesení a závěr
Ing. Fišer požádal návrhovou komisi o stanovisko, zda bylo hlasováno o všech návrzích na
usnesení. Pan Vild potvrdil, že o všech bodech bylo hlasováno a všechna hlasování proběhla řádně.
Na závěr Ing. Fišer poděkoval všem za účast, pozval přítomné na předvánoční akci „Zpívání pod
vánočním stromem“, která se koná ve čtvrtek 20.12.2012, a členům zastupitelstva předal malý
dárek k Vánocům. Všem popřál krásné a klidné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do
nového roku 2013 a zasedání ukončil ve 21:15 hod.

………………………………………
Miroslav Vild
místostarosta

………………………………………
Ing. Lukáš Fišer
starosta

Ověřovatelé zápisu:
p. Václav Bezstarosti: ……………………………………
p. Luboš Vondrášek: ……………………………………
Zápis byl zpracován dne 27.12.2012.
Zapsala: Michaela Zajíčková
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