ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HOLOUBKOV
KONANÉHO DNE 19.9. 2005
Přítomni: p. Vild, p. Hrůza, p. Karas, pí. Mgr. Kořánová, pí. Behenská, , pí. Kratochvílová
p. Dezort, p. Severa, p. Rejzek
Omluveni – p. Černý prac. důvody
Nepřítomen: p. Vondrášek
Zasedání zahájil starosta p. Vild v 19,05 hod., který také řídil další průběh jednání. Úvodem přivítal
všech 15 přítomných občanů a seznámil je s programem dnešního zasedání.
Program :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
PRO /
9 /

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení
Projednání činnosti PO ZŠ a MŠ Holoubkov
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr
PROTI / ZDRŽ
0
/
0

1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
a) Do návrhové komise byli navrženi : p. Hrůza, p. Karas a p. Severa
PRO / PROTI / ZDRŽ
6 /
0
/
3

b) Ověřovateli zápisu byli navrženi: pí. Mgr. Kořánová a p.Rejzek
PRO /
7 /

PROTI / ZDRŽ
0
/
2

2. Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení provedl p. Vild. Konstatoval, že usnesení z 22.8.2005 mělo celkem 4 body na
vědomí, dále 14 schvalovacích bodů a 4 body ukládací z toho 3 směrem k starostovi obce a 1
k ředitelce PO ZŠ a MŠ. Dále se zabýval rozborem plnění uložených bodů směrem k starostovi, kde
konstatoval, že bod č. 1 je v podstatě k dnešnímu dni naplněn, neboť závěry vyplývající ze
schválených smluv již byly po většině realizovány. Bod č. 2 ke stabilizaci financí obce je
dlouhodobý, tato problematika je průběžně sledována a komplexně bude vyhodnocena při rozboru
hospodaření obce za rok 2005. K bodu 3 ohledně získání státní dotace je toto plnění ohroženo,
neboť v přípravě zamýšlené akce k realizaci pro využití státní dotace se vyskytly některé problémy,
které v letošním roce v podstatě nejdou časově zvládnout s ohledem na lhůty při průběhu
přípravného řízení akce.
Zastupitelstvo vzalo provedenou kontrolu na vědomí. Proto byly zahájeny přípravné práce na
náhradním řešení využití státní dotace směrem k dobudování chodníků u hlavní silnice směr Praha,
kde příprava akce pravděpodobně nebude vyžadovat dlouhé časové období, což je v této fázi
rozhodující.
Ukládací bod směrem k ředitelce PO je taktéž dlouhodobý a jeho plnění se komplexně vyhodnotí
v rámci následného projednání činnosti PO v zastupitelstvu obce v měsíci únoru či březnu 2006.
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Zastupitelstvo vzalo předloženou kontrolu usnesení na vědomí.
3. Projednání činnosti PO ZŠ a MŠ Holoubkov
Úvodní slovo k tomuto bodu provedla ředitelka PO pí. Mgr. Kořánová, kde zhodnotila zejména
výsledky ve výchovné práci i v hospodaření PO za uplynulý školní rok. Zpráva je přílohou tohoto
zápisu.
V další části předseda výboru pro školství, mládež, kulturu a tělovýchovu předložil stanovisko
výboru k předložené zprávě. V tomto stanovisku konstatoval m.j. že dle názoru výboru pí. ředitelka
nezvládla svěřenou funkci a navrhl, aby byl vyhlášen konkurz na obsazení místa ředitele PO. Taktéž
stanovisko výboru je přílohou tohoto zápisu.
Následně vystoupil p. Vild. připomenul události, které předcházely ustavení příspěvkové organizace
ve 2. pololetí 2002 a z počátku roku 2003, kde m.j. konstatoval, že chybou bylo, že konkurz na
ředitele byl nejprve vyhlášen a po obdržení příslušných stanovisek MŠ následně zrušen.
Z dokumentu vyplývá, že povinnost vyhlásit konkurz na obsazení místa ředitele v r. 2002 pro obec
nebyla. Činnost PO byla komplexně projednána i na pracovní poradě zastupitelstva dne 12.9.2005.
Zde se zastupitelstvo shodlo na 8 bodech závěrů, které dle jeho názoru vystihují současnou
problematiku PO i cesty k řešení. Bylo konstatováno m.j., že pí Mgr Kořánová se ve funkci
dopustila některých chyb, které ve své další práci musí napravit. Přítomní zastupitelé na této poradě
se však shodli na názoru, že nejsou zatím takového charakteru, aby bylo třeba pí. Mgr. Kořánovou
odvolávat a vyhlašovat konkurz. Je předpoklad, že se pí. Mgr. Kořánová z těchto chyb poučila a ve
své další práci tyto napraví, což bude zastupitelstvo sledovat. Dále se shodli na závěru činnost PO
znovu projednat v 1. čtvrtletí 2006 po ukončení 1. pololetí školního roku. Své řešení této
problematiky bude muset vykonat i nově ustanovená školská rada, která by měla zahájit práci
v závěru roku 2005 a bude složena ze zástupců zřizovatele, pedagogických pracovníků i rodičů.
Na to reagoval p. Karas, aby nebyla udělána chyba jako za pí. Černé v otázce nevyhlášeného
konkurzu.
Pan Vild opět připomenul, že chybou nebylo vyhlášení konkurzu, ale to, že byl nejprve vyhlášen a
po té zrušen.
Pan Rejzek konstatoval, že provoz a činnost základní školy nemůže být závislý na tom, kdo
vykonává funkci předsedy školského výboru , případně další funkce. Na tom musí být absolutně
nezávislý, proto je třeba zklidnit situaci. To co se odehrávalo v PO ve 2 pololetí uplynulého
školního roku považuje za povstání mnohdy koordinované. Problémy nejsou takové, jak se zde
prezentuje zejména ve stanovisku školského výboru.
Pí. Mgr,. Kořánová konstatovala, že škola ve výchovné práci má dobré výsledky, což dokladovala
některými příklady.
Pan Vild dále konstatoval, že zde existují 2 názory – návrhy a je třeba rozhodnout hlasováním pro
který se zastupitelstvo rozhodne:
1) dal hlasovat o návrhu školského výboru ohledně okamžitého vypsání konkurzu na obsazení
funkce ředitele PO
PRO/ PROTI/ ZDRŽ
1 /
7 / 1
Karas
Mgr. Kořánová
Návrh nebyl schválen.
2) dal hlasovat o závěru z pracovní porady, že nyní není třeba zatím vyhlašovat konkurz na
obsazení funkce ředitele PO
PRO/ PROTI/ ZDRŽ
7 / 1
/
1
Karas
Mgr. Kořánová
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Dále p. Vild předložil návrh na schválení volebního řádu pro volbu členů školské rady v obci
Holoubkov vyplývající ze zákona 561/2004 Sb. Návrh volebního řádu je v příloze zápisu a po
schválení bude zveřejněn na úřední desce OÚ.
PRO/ PROTI/ ZDRŽ
9 /
0 / 0
Dále byl předložen návrh smlouvy mezi Obcí Holoubkov a Městem Mýto o vytvoření společného
spádového obvodu pro II. stupeň základní školy 6.-9.ročník v ZŠ Mýto. Návrh smlouvy je přílohou
zápisu a taktéž bude zveřejněn.
PRO/ PROTI / ZDRŽ
9 /
0
/ 0
Dále p. Vild konstatoval, že bude ještě jednáno s Městem Rokycany ohledně možnosti studia žáků
II. stupně ZŠ na výběrových školách v Rokycanech. Po tomto jednání bude předložen i návrh
obecně závazné vyhlášky obce Holoubkov o zřízení společných školských spádových obvodů.
Po té byl přeložen návrh smlouvy na zřízení společného školského obvodu pro Základní a
Mateřskou školu Holoubkov mezi obcemi Hůrky a Holoubkov. Návrh smlouvy je také přílohou
zápisu.
PRO/ PROTI/ ZDRŽ
9 / 0
/ 0
4. Různé
a) v úvodní části byly podány informace na vědomí, které byly projednávány na pracovních
poradách ZO 5. a 12.9.2005:
- závěry kontrolního dne investiční akce kanalizace, voda ze dne 31.8.2005
- stav soudního sporu o určení vlastníka hráze rybníka
- zabezpečení výměny plynového kotle v pronajatém prostoru lékárny v DS
- provedení závěrečného vyhodnocení akce rekonstrukce komunikací Chejlavy a
Celuloza
- ohrožení získání státní dotace n a obnovu infrastruktury v roce 2005
- řešení zastávek autobusů veřejné dopravy v obci
- možné předplatné včetně dopravy do divadla JKT. Plzeň v současné sezóně
- provedení závěrečného vyhodnocení akce vodovod Holoubkov a přiznání státní
dotace MZe Praha ve výši 6,5 mil. Kč
- stanovisko EKOSYSTÉMU Praha k zamýšlené výstavbě jímky surové vody na
úpravně vody Holoubkov
- projekt včetně rozpočtu na realizaci akce „Požární únikový východ“ v MŠ
Holoubkov
- změna firmy při zajištění sekání travních porostů v obci
- otázka možného rozšíření kapacity MŠ o 3. třídu
- umístění kontejneru v obci na velkoobjemový odpad na podzim r. 2005
- vývoj v kauze s LČR ohledně pozemků místního hřbitova
Uvedené informace byly vzaty na vědomí.
b) návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi Obcí Holoubkov a ZČE Plzeň ohledně položení
kabelu k nemovitosti p. Čady ml.
c) souhlas obce z realizací podpory sociální integrace v Plzeňském kraji a realizací
komunitního plánování sociálních služeb na okrese Rokycany dle dopisu odboru sociálních
věcí MěÚ Rokycany
d) návrh na zakoupení sowftwahru – systém LANIUS pro obecní knihovnu Holoubkov
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e) stanovení definitivní prodejní ceny obecního pozemku u čp. 113 – bývalá prodejna potravin
firmě TgS reality na základě výsledku jednání starosty s jednatelem firmy. Cena stanovena a
odsouhlasena na částku 136.553,- Kč
f) návrh na vyřazení osobního auta SDH Holoubkov Honda - CIVIC z IZS a jeho následného
prodeje za zůstatkovou cenu 5.000,- Kč dle znaleckého posudku z důvodu jeho celkové
opotřebovanosti, stáří vozidla a havarijního stavu
g) objednání geometrických plánů na zřízení věcných břemen mezi Obcí Holoubkov a
některými občany při vedení obecní kanalizace na jejich soukromých pozemcích v lokalitě
u nádraží
h) zadání vypracování projektu na rekonstrukci chodníků kolem silnice 605/II od hotelu směr
Mýto.
5. Diskuse
pí. Vildová
kritizovala nepořádek na místním hřbitově v prostoru kolumbária, bylo by třeba dle jejího
názoru upravit poměry vyhláškou, či doplňkem hřbitovního řádu, co lze ke skříňkám umísťovat
apod. Obdobně kritizovala i fakt, že někteří bezohlední občané pálí větve a ostatní odpadky na
svých zahradách obtěžují spoluobčany zamořeným ovzduším. I toto by třeba bylo upravit dle
jejího názoru vyhláškou. Dále upozornila na havarijní stav silniční vpusti v prostoru u TgS.
p. Vild:
reagoval na vystoupení pí. Vildové s tím, že zřejmě bude třeba některé věci zaktualizovat ve
hřbitovním řádu. K otázce pálení větví apod. konstatoval, že toto lze za určitých podmínek
musí však mít lidé tzv. rozum a mít ohled na své okolí, což v mnoha případech nečiní. Nebudeli zbytí je možné tuto otázku upravit i veřejnou vyhláškou včetně stanovení postihu apod.
p. Rejzek:
upozornil na možnost štěpkování dřevního odpadu, toto stále platí v prostoru na kraji lesa u
Titlů, kde je možné od občanů soustřeďovat větve na štěpkování. Nelze tam však ukládat např.
trávu, což někteří učinili.
p. Bezstarosti:
hovořil o svých zkušenostech kdy napomínal občany z pohledu hasiče, aby toto nečinili, dále
upozornil na odezvy a výslednost celé této akce. Zřejmě bude třeba v podobných případech
zvednout jednotku hasičů a tento bezohledný občan zaplatí marný výjezd a příště si své jednání
rozmyslí. Dále upozornil, zda se stavební výbor zabýval havarijní situací střechy nad klubovnou
SDH ve zdravotním středisku, pozval přítomné spoluobčany na závěrečné kolo hasičské ligy
požárního sportu, které se koná v Hůrkách tuto sobotu. Požádal též o přizvání hasičů na
pracovní poradu zastupitelstva obce k projednání problematiky SDH.
p. Vild:
reagoval na vystoupení p. Bezstarosti a na některé otázky odpověděl.
pí. Záhrobská:
upozornila na nutnost umístění kontejneru na sklo v prostoru starých bytovek.
pí. Mgr. Kořánová:
seznámila občany s organizací sbírky šatstva a pod pro humanitární účely a tím, že sbírku bude
zabezpečovat sociálně-zdravotní výbor a to ve středu 21.9. od 18 do 19,30 hodin.
6. Usnesení a závěr
Návrh na usnesení přednesl p. Severa. Po schválení usnesení provedl závěr zasedání p. Vild,
poděkoval všem za účast a aktivní přístup a zasedání ukončil ve 20,45 hodin.
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 8. ZE DNE 19.9.2005
1. Bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti PO ZŠ a MŠ Holoubkov za uplynulý školní rok
2. Stanovisko výboru ZO pro školství, kulturu, mládež a tělovýchovu k činnosti PO ZŠ a MŠ
Holoubkov
3. Provedení závěrečného vyhodnocení akce rekonstrukce komunikací Chejlavy a Celuloza
4. Informaci MZe o rozhodnutí o přiznání státní dotace na akci vodovod Holoubkov
5. Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.8.2005

2. Neschvaluje:
Návrh výboru zastupitelstva obce pro školství, kulturu, mládež a tělovýchovu na okamžité vypsání
konkurzu na obsazení funkce ředitele PO ZŠ a MŠ Holoubkov

3. Schvaluje
1. Volební řád školské rady v obci Holoubkov dle zákona č. 561/2004 Sb.
2. Smlouvu o společném spádovém obvodu ZŠ a MŠ Holoubkov mezi obcemi Holoubkov a Hůrky
3. Smlouvu o společném spádovém obvodu pro Základní školu Mýto – II. stupeň 6.-9. ročník pro
žáky z Holoubkova mezi Obcí Holoubkov a Městem Mýto
4. Závěry – 8 bodů z pracovní porady ZO dne 12.9.2005 k problematice a situaci v PO ZŠ a MŠ
Holoubkov
5. Souhlas Obce Holoubkov s přípravou a realizací komunitního plánování sociálních služeb
v bývalém okrese Rokycany dle požadavku sociálního a zdravotního odboru MěÚ Rokycany ze
dne 8.9.2005
6. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi Obcí Holoubkov a ZČE Plzeň ohledně položení kabelu
k nemovitosti p. Čady ml. v lokalitě Chejlavy
7. Návrh na zakoupení softwaru – systém LANIUS pro obecní knihovnu Holoubkov
8. Prodejní cenu obecního pozemku p.č. 110/34 537 m2 v k.ú. Holoubkov u čp. 113 ve výši
136.553,- Kč
9. Návrh na vyřazení osobního vozidla SDH Holoubkov Honda-CIVIC z IZS a jeho následný
prodej za zůstatkovou hodnotu dle ZP za cenu 5.000,- Kč z důvodu jeho celkové
opotřebovanosti, havarijního stavu a stáří vozidla
10. Objednání geometrických plánů na zřízení věcných břemen mezi obcí a některými občany
ohledně vedení obecní kanalizace na jejich soukromých pozemcích v lokalitě u nádraží
11. Provedení výměny plynového kotle v pronajatém prostoru lékárny v domu služeb dle předložené
nabídky
12. Zadání vypracování projektu na rekonstrukci chodníků od hotelu směr Mýto
4. Ukládá
starostovi obce:
1. Projednat s Městem Rokycany možnost a podmínky o uzavření smlouvy o spádovém obvodu pro děti
z Holoubkova na II. stupeň 6.-9. ročník u výběrových škol v Rokycanech.
2.

Schválené dokumenty s oblasti školství zveřejnit na úřední desce.

PRO/ PROTI/ ZDRŽ
8 / 0 / 1 Karas
………………………
Vild Miroslav - starosta
Ověřovatelé zápisu: pí. Mgr. Kořánová Dagmar : ……………………………
p. Rejzek Jiří : ……………………………

Zapsala: Grimmová
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