ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE HOLOUBKOV
KONANÉHO DNE 19.9.2022
Přítomni: Ing. Fišer, p. Kurdík, Mgr. Křejdlová, p. Vild, p. Černý, p. Bezstarosti, Mgr. Vodička,
p. Vondrášek
Omluveni: Ing. Tůma (osobní důvody), MUDr. Gutová (lázně), Ing. Suchý (dovolená)
1) Zahájení, schválení programu jednání
Zasedání zahájil starosta Ing. Fišer v 17:10 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 8 z 11 členů zastupitelstva,
Ing. Tůma se omluvil z osobních důvodů, MUDr. Gutová je v lázních a Ing. Suchý na dovolené,
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zastupitelům připomenul jejich povinnost hlásit případný
střet zájmů před projednáváním každého bodu jednání. Pořízením zápisu z dnešního jednání pověřil
p. Zbuzkovou 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. Informace o činnosti PO ZŠ a MŠ Holoubkov, zajištění školního roku 2022/2023
6. Investiční akce a dotace
7. Hospodaření obce za 1. pololetí 2022
8. Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2022
9. Informace o činnosti výborů zastupitelstva za rok 2022
10. Schválení odměn členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, za rok 2022
11. Různé
12. Zhodnocení volebního období 2018 – 2022
13. Interpelace členů zastupitelstva
14. Usnesení a závěr
Připomínky k programu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 18/09/2022 – 1.1: ZO schvaluje program jednání.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
2) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise byli navrženi: p. Vild, Mgr. Vodička a p. Bezstarosti.
Usnesení č. 18/09/2022 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Vild, Mgr. Vodička a
p. Bezstarosti.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
1
Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Černý a Mgr. Křejdlová.
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Usnesení č. 18/09/2022 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu p. Černého a Mgr. Křejdlovou.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
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. Celá kontrola usnesení bude
zveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách obce a je přílohou tohoto zápisu. Poté
požádal předsedu kontrolního výboru p. Černého o stanovisko výboru. P. Černý konstatoval, že
kontrola usnesení proběhla v pořádku a výbor nemá připomínek.
Žádné připomínky ke kontrole usnesení nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 18/09/2022 – 3.1: ZO bere na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení ZO.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
4) Náměty a podněty občanů
Z řad občanů nebylo žádných dotazů ani připomínek.
5) Informace o činnosti PO ZŠ a MŠ Holoubkov, zajištění školního roku 2022/2023
Ing. Fišer přivítal ředitelku PO Mgr. Vodičkovou a požádal ji o úvodní slovo k tomuto bodu.
Mgr. Vodičková stručně zrekapitulovala dění v PO v uplynulém školním roce 2021/2022, který
patřil mezi nenáročnější za celou dobu její pedagogické praxe. V listopadu 2021 onemocněly
všechny kuchařky ve ŠJ a musel být zajištěn dovoz obědů z restaurace v Mýtě, poté se podařilo
zajistit náhradní kuchařky, které ve ŠJ vypomáhaly až do letošního jara. Opětovně docházelo
k přechodu jednotlivých tříd na distanční výuku z důvodu vytrasování nemoci COVID-19 ze strany
hygienické stanice, uzávěry však už naštěstí nebyly plošné. Ve 2. pololetí začala práce
s ukrajinskými dětmi v ZŠ i MŠ, které mají individuální vzdělávací plány a funguje to poměrně
dobře. Kromě toho škola pracuje i s žáky vzdělávané v domácím prostředí, s nadanými žáky i se
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále informovala o proběhlých opravách na budovách
MŠ i ZŠ a o přijatých darech a dotacích. K zápisu do MŠ přišlo 21 dětí, přijato bylo 15 dětí, ostatní
byly z nespádových obcí či mladší 3 let. K mimořádnému zápisu pro ukrajinské děti byly podány
2 žádosti, o tyto děti byla dočasně navýšena kapacita MŠ. Celkově do MŠ v tomto školním roce
nastoupilo 61 dětí. K zápisu do ZŠ přišlo 33 žáků, přijato bylo 25, ostatní děti dostaly odklad školní
docházky. 14 žáků bude do 1. třídy chodit prezenčně, 11 jich bude vzděláváno individuálně
v domácím prostředí. K mimořádnému zápisu pro ukrajinské děti přišli 2 žáci, oba byli přijati.
Celkově má škola 97 žáků, z toho 77 prezenčních a 20 individuálně vzdělávaných. Poděkovala obci
za výbornou spolupráci a podporu.
Diskuze:
Ing. Fišer – informoval, že individuální přístup ke všem skupinám žáků v ZŠ byl oceněn ze strany
České školní inspekce, která naši školu vybrala jako příklad inspirativní praxe i pro jiné školy v ČR.
Dále zmínil, že se podařilo dobře zvládnout práci s ukrajinskými dětmi, kterých v naší obci nakonec
nebylo mnoho. Upozornil rovněž na navýšení cen energií, se kterými bude muset pro příští rok
počítat obecní rozpočet, neboť škole končí ke konci roku fixace.
p. Vild – všiml si, že většina domškoláků je z 1. a 2. třídy, zeptal se, jestli je předpoklad, že tak
budou pokračovat i v dalších ročnících, a jestli škola pozoruje nějaký rozdíl úrovně mezi nimi a
dětmi vzdělávanými prezenčně ve škole.
Mgr. Vodičková – většina domškoláků je opravdu z 1. a 2. třídy proto, že jiné zatím nepřijímali.
V úrovni znalostí mezi nimi žádné rozdíly nezaznamenali.
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Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 18/09/2022 – 5.1: ZO bere na vědomí informace ředitelky PO o činnosti ZŠ a MŠ
Holoubkov a o zajištění nového školního roku.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
6) Investiční akce a dotace
Podání žádosti o dotaci na provoz terénní pečovatelské služby v roce 2023
Každoročně podává obec žádost o dotaci na provoz terénní pečovatelské služby, žádosti na příští
rok se podávají do 17.10.2022. Tentokrát budeme žádat o vyšší částku, neboť narostly mzdové
náklady v souvislosti s rozšířením úvazků pečovatelek na 1,2 a nově vznikly náklady na leasingové
splátky automobilu pořízeného pro tyto účely. Rovněž došlo k rozšíření území, kde je naše
pečovatelská služba poskytována, o obec Hůrky.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 18/09/2022 – 6.1: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z KÚPK na provoz terénní
pečovatelské služby v roce 2023.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
7) Hospodaření obce za 1. pololetí 2022
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Obec za 1. pololetí letošního roku hospodařila s příjmy ve výši
15.053 tis. Kč a výdaji 16.782 tis. Kč, schodek tak činil 1.729 tis. Kč. Jedná se o schodek plánovaný
a je zapříčiněný realizovanými velkými investičními akcemi. Rozpis jednotlivých položek dostali
zastupitelé písemně. Na účtech měla obec k dispozici téměř 27,5 mil. Kč. Za nepřítomného
předsedu finančního výboru Ing. Tůmu sdělil Ing. Fišer, že finanční výbor hospodaření obce za
období 1-6/2022 projednal a nemá k němu připomínky. Daňové příjmy se naplňují dle plánu.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 18/09/2022 – 7.1: ZO bere na vědomí hospodaření obce za 1. pololetí 2022.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
8) Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2022
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.
Tyto položky podrobně zdůvodnil, poté za nepřítomného předsedu finančního výboru Ing. Tůmu
sdělil, že finanční výbor změnu č. 1 rozpočtu obce projednal a doporučuje jí ke schválení.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 18/09/2022 – 8.1: ZO schvaluje změnu č. 1 rozpočtu obce na rok 2022.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
9) Informace o činnosti výborů zastupitelstva za rok 2022
Ing. Fišer informoval přítomné, že podle zákona o obcích je povinností 1x ročně informovat občany
na veřejném zasedání ZO o činnosti výborů. Vzhledem k blížícímu se konci volebního období
budou zprávy předloženy dnes. Požádal předsedy jednotlivých výborů, aby přednesli stručnou
zprávu o činnosti svých výborů.
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Ing. Fišer – za nepřítomného Ing. Tůmu informoval, že finanční výbor pracoval ve stejném složení
jako vloni, sešel se celkem 3x a projednával hospodaření obce a PO ZŠ a MŠ, provedl kontrolu
obecní pokladny a dále kontroloval hospodaření ve společnostech INZULA a TEBYT-BTZ, které
spravují obecní majetek. Ze všech jednání byly vyhotoveny zápisy.
p. Černý – prezentoval ústní informaci, že kontrolní výbor pracoval ve stejném složení jako
v loňském roce, sešel se celkem 3x, projednával vždy kontroly usnesení před veřejným zasedáním
ZO a zabýval se plněním rozpočtu obce. Jinými úkoly ZO kontrolní výbor nepověřilo.
p. Kurdík – kulturní výbor se sešel 4x za účelem přípravy jednotlivých kulturních akcí: Masopust,
loutkové divadlo, Slet a pálení čarodějnic, Den dětí, Kino na kolečkách, Holoubkovské letní
slavnosti. Do konce roku se ještě připravuje loutkové divadlo, drakiáda, Halloween a zpívání
u vánočního stromu. Poděkoval všem, kteří se v tomto roce podíleli na přípravě kulturních akcí.
Výbor dále vyhodnocuje žádosti o dotace z rozpočtu obce podané místními spolky.
p. Vondrášek – stavební výbor pracoval ve stejném složení jako vloni, při realizaci obecních
investičních akcí spolupracoval s p. starostou a zúčastňoval se kontrolních dnů. Podílel se rovněž na
odstraňování následků letošních silných větrů a záplav.
Předsedkyně sociálního výboru MUDr. Gutová není přítomna a zprávu nezpracovala, výbor
nicméně pracoval standardně a plnil všechny zadané úkoly. Ing. Fišer poděkoval všem předsedům i
členům výborů za jejich práci v letošním roce i v celém volebním období.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 18/09/2022 – 9.1: ZO bere na vědomí informace předsedů o činnosti výborů
zastupitelstva za rok 2022.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
10) Schválení odměn členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, za rok 2022
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer, který navrhl členy výborů za jejich celoroční práci alespoň
symbolicky odměnit. Limit odměny na jednoho člena výboru, který není členem ZO, bude 1.500,Kč s tím, že přerozdělení v rámci jednotlivých výborů navrhuje ponechat v kompetenci předsedů
výborů podle toho, jak jednotliví členové v průběhu roku pracovali.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 18/09/2022 – 10.1: ZO schvaluje jednorázovou odměnu členům výborů, kteří nejsou
členy zastupitelstva, za rok 2022 ve výši 1.500,- Kč na jednoho člena s tím, že rozdělení odměny
mezi jednotlivé členy v rámci výboru ponechává v kompetenci předsedů výborů.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
11) Různé
TJ Sokol Holoubkov požádal o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu obce ve výši 150.000,- Kč
v souvislosti se zvyšováním cen elektrické energie a plynu, bez níž nejsou schopni nadále zajišťovat
provoz budovy Sokolovny. Rovněž požádali o pomoc ČOS a podali žádost o dotaci z Národní
sportovní agentury, nicméně neočekávají kladné a rychlé vyřízení.
p. Kurdík – potvrdil obtížnost získání dotace z NSA, její výše nebude vysoká. Situaci řešil se
starostou Sokola i správcem budovy a zavedli tam určitá úsporná opatření.
Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
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Usnesení č. 18/09/2022 – 11.1: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Tělocvičné jednotě
Sokol Holoubkov ve výši 150.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
Oblastní charita Rokycany požádala obec o poskytnutí finančního příspěvku na svoji činnost
z důvodu všeobecného zvýšení nákladů, které ohrožuje její další činnost. Poskytují služby
4 občanům z naší obce. Ing. Fišer navrhuje příspěvek ve výši 5.000,- Kč.
Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 18/09/2022 – 11.2: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru Oblastní charitě Rokycany
ve výši 5.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
12) Zhodnocení volebního období 2018 – 2022
Ing. Fišer přednesl zprávu, ve které zrekapituloval veškeré činnosti a investice realizované
v uplynulém volebním období, jenž nebylo vůbec jednoduché. Zpráva je přílohou tohoto zápisu
a byla zveřejněna v obecním Zpravodaji. Poděkoval za spolupráci prvnímu místostarostovi
p. Kurdíkovi i dvěma dalším místostarostům p. Vildovi a Mgr. Křejdlové a také ostatním členům
zastupitelstva. Zastupitelstvo jako celek pracovalo dobře, všechny projednávané záležitosti byly
náležitě diskutovány a vždy jsme se snažili dojít ke kompromisu. Předložil také docházku
jednotlivých členů na jednání zastupitelstva, přičemž 4 z nich (Ing. Fišer, p. Kurdík, p. Vild a
p. Bezstarosti) měli 100% účast a nechyběli ani na jednom veřejném zasedání za celé volební
období. I účast dalších zastupitelů byla vesměs dobrá, pouze 2 zastupitelé měli docházku okolo
50%. Poděkoval rovněž zaměstnancům obecního úřadu za spolupráci v průběhu uplynulých 4 let.
Všichni stávající zastupitelé kandidují i do nového zastupitelstva, proto jim popřál úspěch
v nadcházejících volbách. Vyjádřil přání, aby nové zastupitelstvo plynule navázalo na dosavadní
dobrou činnost a aby obec dále rozvíjelo ve prospěch jejích občanů.
Diskuze:
p. Kurdík – když před 4 lety nastupoval jako uvolněný místostarosta, netušil, co všechno chod obce
obnáší. Poděkoval p. starostovi za jeho neobyčejné pracovní nasazení, protože většina odvedené
práce a investic je jeho zásluha.
Mgr. Vodička – připojil se ke slovům p. Kurdíka. Když porovnává s jinými obcemi obdobné
velikosti, tak naše obec funguje opravdu dobře. Věří, že kromě oprav obecního majetku se podaří
zlepšit i fungování komunitního života v obci.
Mgr. Křejdlová – vyjádřila velký obdiv p. starostovi za již 12 let práce, kterou pro obec odvádí.
p. Bezstarosti – rovněž poděkoval za veškerou práci, která byla v obci odvedena, a je rád, že jsou
všichni v pořádku i po zdravotní stránce po nelehkém období, které jsme zažívali.
p. Vondrášek – také poděkoval p. starostovi za jeho práci a nasazení.
p. Vild – kdo to nezažil na vlastní kůži, nedokáže docenit, jak velký kus práce je potřeba na obci
odvést. Je v zastupitelstvu nepřetržitě od r. 1994 a má tedy možnost porovnání. Současné
zastupitelstvo fungovalo dobře a za svoji činnost se nemusí stydět. Problém je v neustálém
přibývání administrativy na malých obcích.
p. Černý – rovněž děkuje všem za spolupráci včetně p. starosty.
Ing. Fišer dále informoval přítomné o způsobu ukončení tohoto volebního období, přípravě
komunálních voleb a průběhu tzv. volebního mezidobí do svolání ustavujícího zasedání nového
zastupitelstva. Zastupitelé vzali předložené informace na vědomí.
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Usnesení č. 18/09/2022 – 12.1: ZO bere na vědomí zprávu o zhodnocení volebního období
2018 – 2022 včetně informací o průběhu tzv. volebního mezidobí.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
13) Interpelace členů zastupitelstva
p. Bezstarosti – upozornil na problémy s dopravním značením v souvislosti s akcemi prováděnými
SÚS, některé je špatně osazené, některé řidiči nerespektují.
Mgr. Vodička – zaznamenal problémy se semafory na hrázi rybníka.
14) 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, všechna hlasování proběhla řádně.
Na závěr Ing. Fišer poděkoval všem za účast, zastupitelům předal malý dárek k ukončení volebního
období a pozval je na krátké rozloučení do baru FELEKT. Zasedání ukončil v 19:20 hod.

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

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

Ověřovatelé zápisu:
p. Miloš Černý: …………………………………………
Mgr. Hana Křejdlová: ……………………………………
Zápis byl zpracován dne 29.9.2022.
Zapsala: Ilona Zbuzková
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