ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE HOLOUBKOV
KONANÉHO DNE 17.12.2018
Přítomni: Ing. Fišer, p. Kurdík, p. Vild, Mgr. Křejdlová, Mgr. Vodička, Ing. Tůma, Ing. Suchý,
p. Vondrášek, Mgr. Kořánová, p. Bezstarosti, MUDr. Gutová (příchod v 17:32 hod.)
1) Zahájení, schválení programu jednání
Zasedání zahájil starosta Ing. Fišer v 17:13 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 přítomno 10 z 11 členů zastupitelstva,
MUDr. Gutová přijde později, 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 (rekapitulace nesplněných usnesení ZO z předchozích volebních období)
4. Náměty a podněty občanů
5. Stanovení výše poplatku za popelné na rok 2019
6. Investiční akce a dotace
7. Hospodaření obce k 30.9.2018
8. Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2018
9. Rozpočet obce na rok 2019
10. Zajištění inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2018
11. Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2019
12. Různé
13. Interpelace členů zastupitelstva
14. Usnesení a závěr
Připomínky k programu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 02/12/2018 – 1.1: ZO schvaluje program jednání.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
2) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise byli navrženi: p. Kurdík, Ing. Tůma a Mgr. Vodička.
Usnesení č. 02/12/2018 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Kurdík, Ing. Tůma
a Mgr. Vodička.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
3
Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Vild a p. Vondrášek.
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Usnesení č. 02/12/2018 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu p. Vilda a p. Vondráška.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
2
3) Kontrola usnesení (rekapitulace nesplněných usnesení ZO z předchozích volebních
období)
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. Navrhl revokovat usnesení
o koupi pozemků okolo Sokolovny za symbolickou cenu, neboť Česká obec sokolská se rozhodla pozemky
obci darovat.

Usnesení č. 02/12/2018 – 3.1: ZO revokuje svá usnesení č. 18/12/2017 – 15.3 a 15.4 ze dne
18.12.2017.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
Celá kontrola usnesení bude zveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách obce a je
přílohou tohoto zápisu. Poté požádal předsedkyni kontrolního výboru Mgr. Kořánovou o stanovisko
výboru. Mgr. Kořánová konstatovala, že kontrola usnesení proběhla v pořádku, výbor nemá
připomínek. Žádné připomínky ke kontrole usnesení nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
V 17:32 hod. se dostavila MUDr. Gutová.
Usnesení č. 02/12/2018 – 3.2: ZO bere na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení ZO.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
1
4) Náměty a podněty občanů
p. Vildová – upozornila, že na rohu jejich ulice je přerostlá vrba, bylo by dobré jí ořezat. Dále si
stěžovala, že nájemce domu č.p. 251 parkuje na ulici blízko křižovatky 2 auta, která tam překáží.
Ing. Fišer – na vrbu se podívají obecní zaměstnanci, majitel aut bude upozorněn.
5) Stanovení výše poplatku za popelné na rok 2019
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Výše poplatku za popelné se naposledy upravovala v roce 2012.
Dle aktuální kalkulace nákladů na svoz netříděného komunálního odpadu za uplynulý rok
v porovnání s počtem zákonem daných poplatníků vychází výše poplatku výrazně vyšší než
v předchozích letech. Jedním z důvodů je nárůst objemu svezeného odpadu od občanů, dalším
důvodem je, že svozová firma RUMPOLD po dlouhé době zdražila. Má-li i nadále zůstat zachován
dosavadní princip, že obec ze svého rozpočtu plně hraní svoz tříděného a nebezpečného odpadu,
zatímco svoz směsného a velkoobjemového odpadu hradí občané prostřednictvím poplatku, je nutné
poplatek pro rok 2019 navýšit o 100,- Kč na 650,- Kč na poplatníka. Druhým místním poplatkem,
který obec vybírá, je poplatek ze psa. Již v minulosti dával ke zvážení, zda tento poplatek i nadále
vybírat, neboť výnos z něj je pro obecní rozpočet zanedbatelný v porovnání s administrativou s tím
spojenou. Poplatek je celkově nízký a v případě rodinných domů spíše symbolický, takže k žádné
regulaci počtu psů stejně nepřispívá, a navíc poplatek stejně platí pouze poctiví občané, kteří svého
psa přijdou sami nahlásit na obecní úřad, žádná zjišťovací činnost, jestli se v obci nenacházejí
nepřihlášení psi, neprobíhá. Navrhuje proto poplatek zrušit.
P. Kurdík doplnil, že objem svezených odpadů z obce se postupně snižoval, letos ale došlo
k nárůstu, který je celorepublikový a souvisí se zvyšující se životní úrovní. Firma RUMPOLD cenu
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svozu navýšila především z důvodu růstu mezd pracovníků, ke kterému dochází v rámci celé
ekonomiky.
Diskuze:
p. Vild – souhlasí s navýšením poplatku za popelné, náklady rostou, jiná možnost bohužel není.
Zrušení poplatku za psy vidí jako problém, neboť se ztratí evidence psů, která byla využívána při
jejich zaběhnutí. Obec se pak musí o tyto psy postarat, což stojí nemalé peníze.
p. Vildová – mají psa přihlášeného a dostali známku, kterou má pes na obojku. Když se tohle zruší,
bude pak problém zaběhnuté psy dohledat.
Ing. Fišer – souhlasí, že s volně pobíhajícími psy jsou problémy a obec to stojí i nějaké prostředky,
když se musí o psa postarat, případně ho dát i do útulku. Nikdy to však nejsou psi našich občanů,
jsou to psi, které někdo například vyhodí z auta, protože se jich chce zbavit. S poplatkem za psy od
našich občanů tohle nemá nic společného. V případě psů našich občanů může obec dobrovolnou
evidenci vést i nadále a vydávat majitelům psí známky.
p. Zajíčková – je problém i s vymahatelností tohoto poplatku, mnozí lidé se vymlouvají, že pes není
jejich a mají ho tu jenom na návštěvě.
p. Vild – může se zkusit poplatek zrušit, pokud by s tím byly nějaké problémy, je možné ho
v budoucnu znovu zavést.
Mgr. Vodička – výnos z tohoto poplatku v porovnání s náklady na jeho vybírání je mizivý, souhlasí
s jeho zrušením.
p. Bezstarosti – navrhuje poplatek zrušit a v případě problémů se může znovu zavést.
Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 02/12/2018 – 5.1: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
PRO
PROTI ZDRŽ
11
0
0
6) Investiční akce a dotace
Přijetí dotace od Plzeňského kraje na výdaje JSDHO
Od Plzeňského kraje obdržela obec dotaci ve výši 9.405,- Kč, která bude využita na zakoupení 1 ks
radiostanice. Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 02/12/2018 – 6.1: ZO schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje na výdaje JSDHO ve
výši 9.405,- Kč.
PRO
PROTI ZDRŽ
11
0
0
7) Hospodaření obce k 30.9.2018
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Obec k 30.9.2018 hospodařila s příjmy ve výši 18.935 tis. Kč a
výdaji 14.066 tis. Kč, takže přebytek činil 4.869 tis. Kč. Na svých účtech měla obec hotovost ve
výši téměř 33 mil. Kč. Rozpis jednotlivých položek je uveden v materiálu, který dostali zastupitelé
písemně. Poté požádal předsedu finančního výboru Ing. Tůmu o stanovisko výboru.
Ing. Tůma – finanční výbor hospodaření obce za období 1-9/2018 projednal, nemá k němu
připomínky a doporučuje ho vzít na vědomí. Upozornil, že neuhrazené pohledávky za popelné stále
rostou, nyní činí již téměř 500 tis. Kč.
Diskuze:
Ing. Fišer – průměrná vymahatelnost poplatku za popelné se pohybuje okolo 20 %.
Mgr. Vodička – zeptal se, jak vznikají dluhy na poplatku ze psa.
Ing. Fišer – občan psa přihlásí, ale při změně už ho neodhlásí.
Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
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Usnesení č. 02/12/2018 – 7.1: ZO bere na vědomí rozbor hospodaření obce k 30.9.2018.
PRO
PROTI ZDRŽ
11
0
0
8) Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2018
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. V rámci rozpočtové změny jsou měněny některé položky
schváleného rozpočtu na příjmové i výdajové straně, které nebyly známy v době přípravy rozpočtu.
Celkové rozpočtové příjmy se navyšují o 1.400 tis. Kč, výdaje se snižují o 14.563 tis. Kč, takže
celkový přebytek rozpočtu po změně bude činit 1.238 tis. Kč. Měněné položky poté podrobně
zdůvodnil, ve výdajích se jedná především o přesun investiční akce na rekonstrukci hlavní silnice
do příštího roku. Poté požádal předsedu finančního výboru Ing. Tůmu o stanovisko výboru.
Ing. Tůma – finanční výbor změnu č. 2 rozpočtu obce projednal, souhlasí s ní a doporučuje jí ke
schválení.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 02/12/2018 – 8.1: ZO schvaluje změnu č. 2 rozpočtu obce na rok 2018.
PRO
PROTI ZDRŽ
11
0
0
9) Rozpočet obce na rok 2019
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Nejprve zrekapituloval investice provedené v letošním roce:
oprava Domu služeb, automatické zavlažování na fotbalovém hřišti, oprava bývalé klubovny SDH,
rekonstrukce bytu v č.p. 96, rekonstrukce sociálního zařízení a automatické ovládání vrat v MŠ,
zateplení zdravotního střediska, nákup nového pracovního stroje MULTICAR pro úklid a údržbu
obce, nákup svítidel a rekonstrukce veřejného osvětlení v centru obce. Dále uvedl plán investic na
rok 2019, které jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu: zadní vjezd u ZŠ, oprava a doplnění herních prvků
na dětských hřištích, rekonstrukce posledního volného prostoru ve zdravotním středisku, úpravy
v okolí Sokolovny (nová kanalizační přípojka, vstup do rybníka, zatrubnění potůčku, stromy,
oplocení), oprava obecních garáží v Chejlavech, úpravy vchodu na OÚ a v bytovce č.p. 46,
rekonstrukce dalšího obecního bytu v č.p. 96, zokruhování vodovodu a prodloužení inženýrských
sítí v horní části Chejlav, rekonstrukce hlavní silnice od hotelu směrem na Mýto včetně veřejného
osvětlení a první etapa rekonstrukce kanalizace v Chejlavech. Dále rozpočet obsahuje také výdaje
na projektové dokumentace akcí, s jejichž realizací se počítá v následujících letech. Návrh rozpočtu
byl zveřejněn 15 dní před zasedáním ZO na úřední desce. Celkové příjmy v roce 2019 jsou
předpokládány ve výši 24.813 tis. Kč, výdaje jsou plánovány ve výši 34.249 tis. Kč a schodek
rozpočtu ve výši 9.436 tis. Kč, který je plně kryt přebytky minulých let, obec má k 30.11.2018 na
účtech přes 32 mil. Kč. Tento vysoký schodek rozpočtu je způsoben především investicemi do
rekonstrukce hlavní silnice a kanalizace v Chejlavech. Poté Ing. Fišer požádal o stanovisko
předsedu finančního výboru Ing. Tůmu.
Ing. Tůma – rozpočet na rok 2019 finanční výbor projednal a doporučuje ho ke schválení. Daňové
příjmy se opět navyšují, schodek bude plně pokryt ze stávajících rezerv.
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. 02/12/2018 – 9.1: ZO bere na vědomí plán investic obce pro rok 2019.
Usnesení č. 02/12/2018 – 9.2: ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2019 s příjmy ve výši
24.812,48 tis. Kč, výdaji ve výši 34.248,93 tis. Kč a schodkem ve výši 9.436,44 tis. Kč, který bude
uhrazen z přebytků rozpočtů minulých let.
PRO
PROTI ZDRŽ
11
0
0
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10) Zajištění inventarizace majetku a závazů obce k 31.12.2018
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Obec je povinna každý rok inventarizovat svůj majetek a
závazky. Za tím účelem vydal starosta příslušnou směrnici a příkaz k provedení inventur, byl
sestaven plán inventarizace. Je jmenována ústřední inventarizační komise a dílčí komise, které
budou proškoleny. Termín ukončení inventur je 25.1.2019 a vypracování závěrečné inventarizační
zprávy do 7.2.2019.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 02/12/2018 – 10.1: ZO bere na vědomí přípravy a zajištění průběhu inventarizace
majetku a závazů obce k 31.12.2018.
PRO
PROTI ZDRŽ
11
0
0
11) Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2019
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Na příští rok je plánováno 5 veřejných zasedání ZO, a to 18.3.,
20.5., 24.6., 23.9. a 16.12, vždy týden předem se bude konat pracovní porada. Jednacím dnem
zůstává pondělí, nově od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. V případě nutnosti bude
svoláno mimořádné zasedání.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 02/12/2018 – 11.1: ZO schvaluje termíny zasedání zastupitelstva v roce 2019.
PRO
PROTI ZDRŽ
11
0
0
12) Různé
Pozemky okolo budovy Sokolovny
V minulém roce na základě dohody s místní župou TJ Sokol schválilo ZO koupi pozemků okolo
budovy Sokolovny do majetku obce za symbolickou cenu. Tuto záležitost projednala Česká obec
sokolská s tím, že s převodem pozemků na obec souhlasí, avšak bezúplatně na základě darovací
smlouvy tak, jak převody na obce standardně probíhají i ve všech ostatních případech. Usnesení
ohledně koupě pozemků byly v rámci kontroly usnesení revokovány, nyní se navrhuje schválit
přijetí daru v podobě předmětných pozemků.
Diskuze:
Ing. Tůma – zeptal se, jestli darováním nevzniknou obci nějaké náklady na daň.
Ing. Fišer – nevzniknou.
Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 02/12/2018 – 12.1: ZO schvaluje přijetí daru od Tělocvičné jednoty Sokol Holoubkov
v podobě bezúplatného převodu pozemků p.č. 84/3, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha,
o výměře 4.930 m2, p.č. 84/4, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1.581 m2
a p.č. 99/4, vodní plocha – zamokřená plocha, o výměře 817 m2, vše v k.ú. Holoubkov.
PRO
PROTI ZDRŽ
11
0
0
Dále Ing. Fišer informoval zastupitele o plánu investičních akcí Plzeňského kraje na silnicích
v našem okrese, o svém opětovném zvolení předsedou Dobrovolného svazku obcí Horní Berounka,
povodí Klabavy, o uzavření obecního úřadu během vánočních svátků a o zákazu vstupu na Trhoň
dne 26.12.2018 z důvodu konání lovecké akce. Všechny zároveň pozval na zpívání pod vánočním
stromem ve čtvrtek 20.12.2018 od 17:00 hod.
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13) Interpelace členů zastupitelstva
Mgr. Vodička – na dovolené v jiném kraji zaznamenal svodidla označená reflexní páskou, jsou lépe
viditelná, bylo by dobré takto označit svodidla kolem rybníka.
Ing. Fišer – svodidla patří SÚS, můžeme je o tom informovat.
14) Unesení a závěr
Ing. Fišer požádal návrhovou komisi o stanovisko, zda bylo hlasováno o všech návrzích na
usnesení. Pan Kurdík potvrdil, že o všech bodech bylo hlasováno a všechna hlasování proběhla
řádně.
Na závěr Ing. Fišer poděkoval všem za účast, popřál všem klidné prožití vánočních svátků a vše
nejlepší v novém roce. Následně zastupitelům předal malý dárek k Vánocům, poté zasedání ukončil
v 19:12 hod.

………………………………………
Stanislav Kurdík
místostarosta

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

Ověřovatelé zápisu:
Miroslav Vild: ……………………………………
Luboš Vondrášek: ……………………………………
Zápis byl zpracován dne 27.12.2018.
Zapsala: Michaela Zajíčková
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