ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE HOLOUBKOV
KONANÉHO DNE 20.12.2021
Přítomni: Ing. Fišer, p. Kurdík, p. Vild, Mgr. Křejdlová, Ing. Tůma, p. Bezstarosti, MUDr. Gutová
Omluveni: Ing. Suchý (osobní důvody), p. Vondrášek (zdravotní důvody), Mgr. Vodička (zdravotní
důvody), p. Černý (pracovní důvody)
1) Zahájení, schválení programu jednání
Zasedání zahájil starosta Ing. Fišer v 17:14 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 7 z 11 členů zastupitelstva,
omluveni jsou Ing. Suchý z osobních důvodů, p. Vondrášek a Mgr. Vodička ze zdravotních důvodů
a p. Černý z pracovních důvodů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zastupitelům připomenul
jejich povinnost hlásit případný střet zájmů před projednáváním každého bodu jednání. Pořízením
zápisu z dnešního jednání pověřil Mgr. Křejdlovou a upozornil, že z dnešního jednání je pořizován
zvukový záznam jako podklad pro tvorbu zápisu. Z důvodu epidemie koronaviru je stále povinné ve
vnitřních prostorách mít po celou dobu jednání nasazenou ochrannou roušku dýchacích cest. 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 výborů zastupitelstva za rok 2021
6. Schválení odměn členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, za rok 2021
7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
9. Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2022, dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu
a provozování vodovodu a kanalizace se společností REVOS Rokycany
10. Investiční akce a dotace
11. Hospodaření obce k 30.9.2021
12. Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2021
13. Rozpočet obce na rok 2022
14. Zajištění inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2021
15. Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2022
16. Majetkoprávní záležitosti
17. Různé
18. Interpelace členů zastupitelstva
19. Usnesení a závěr
Připomínky k programu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 15/12/2021 – 1.1: ZO schvaluje program jednání.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
0
1

2) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Tůma, MUDr. Gutová a p. Bezstarosti.
Usnesení č. 15/12/2021 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Tůma,
MUDr. Gutová a p. Bezstarosti.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
0
Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Vild a p. Kurdík.
Usnesení č. 15/12/2021 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu p. Vilda a p. Kurdíka.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
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. Navrhl revokovat usnesení
týkající se podání žádosti o dotaci na opravu povrchu fotbalového hřiště. P. Kurdík vysvětlil, že
projektant přestal zcela komunikovat a objednaný projekt nedodal.
Usnesení č. 15/12/2021 – 3.1: ZO revokuje své usnesení č. 13/06/2021 – 7.7 ze dne 28.6.2021.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
0
Celá kontrola usnesení bude zveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách obce a je
přílohou tohoto zápisu. Protože předseda kontrolního výboru p. Černý nebyl přítomen, nebylo
stanovisko výboru prezentováno.
Žádné připomínky ke kontrole usnesení nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 15/12/2021 – 3.2: ZO bere na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení ZO.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
0
4) Náměty a podněty občanů
Z řad občanů nebylo žádných dotazů ani připomínek.
5) Informace o činnosti výborů zastupitelstva za rok 2021
Ing. Fišer informoval přítomné, že podle zákona o obcích je povinností 1x ročně informovat občany
na veřejném zasedání ZO o činnosti výborů. Požádal předsedy jednotlivých výborů, aby přednesli
stručnou zprávu o činnosti svých výborů.
Za nepřítomného p. Černého přečetl zprávu Ing. Fišer – kontrolní výbor se sešel celkem 3x,
kontroloval plnění usnesení ZO a plnění rozpočtu obce. Jinými úkoly ZO kontrolní výbor
nepověřilo.
Ing. Tůma – finanční výbor pracoval v pětičlenném složení, sešel se celkem 4x 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.
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p. Kurdík – kulturní výbor se sešel 3x za účelem přípravy jednotlivých kulturních akcí, vzhledem
k epidemiologické situaci se však velká část plánovaných akcí neuskutečnila, proběhl pouze Dětský
den, Holoubkovské letní slavnosti s Benátskou nocí a zájezd do plzeňského divadla Pluto. Výbor
dále vyhodnocuje žádosti o dotace z rozpočtu obce podané místními spolky a kontroluje
vyúčtování. Poděkoval všem, kteří se na přípravě kulturních akcí podíleli.
MUDr. Gutová – sociální výbor se sešel celkem 8x, řešil sociální a životní situace našich
spoluobčanů a obyvatelů DPS, pomáhal s registrací na očkování proti koronaviru a s vyplněním
formulářů při sčítání lidu, projednával a obodoval žádosti o obecní byty a byty v DPS, sestavil nové
pořadníky (11 žádostí nebylo obnoveno) a schvaloval přidělování volných bytů, zajistil vítání nově
narozených občánků (celkem 14 dětí), uspořádal sbírku šatstva pro Diakonii Broumov a průběžně
zajišťoval gratulace seniorům. Vzhledem k epidemiologické situaci neproběhly návštěvy našich
spoluobčanů v sociálních zařízeních v Mirošově a ve Zbůchu, byly jim zaslány přání a balíčky.
Předseda stavebního výboru p. Vondrášek není přítomen a zprávu nezpracoval. Ing. Fišer
poděkoval všem předsedům i členům výborů za jejich práci v letošním roce, která byla z důvodu
epidemie koronaviru mnohdy poměrně komplikovaná.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 15/12/2021 – 5.1: ZO bere na vědomí informace předsedů o činnosti výborů
zastupitelstva za rok 2021.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
0
6) Schválení odměn členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, za rok 2021
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. 15/12/2021 – 6.1: ZO schvaluje jednorázovou odměnu členům výborů, kteří nejsou
členy zastupitelstva, za rok 2021 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
7
0
0
7) OZV č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Od r. 2022 nabude účinnosti většina ustanovení nových
odpadových zákonů, proto je nutné upravit i příslušné obecní vyhlášky. První z nich zavádí samotný
obecní systém odpadového hospodářství, kterým jsou občané a zapojení podnikatelé povinni se
řídit. Ukládá se obecná povinnost odpad třídit a odkládat ho do příslušných odpadových nádob,
nově je stanovena povinnost třídit textil a odkládat ho do zvláštních sběrných nádob umístěných
u samoobsluhy. Dále vyhláška upravuje nebezpečný odpad, který se sváží 2x ročně, nově se již
nebude sbírat na parkovišti v centru obce, ale v kotelně v novém sídlišti, a objemný odpad, který se
odkládá do kontejnerů u kotelny v novém sídlišti vždy o víkendu. Dále je zde popsán svoz odpadů
od zapojených podnikatelů, se kterými budou uzavřeny nové smlouvy tak, aby odpovídaly novému
zákonu, a zcela nově se řeší nakládání s výrobky s ukončenou životností, tzv. zpětný odběr
(elektrozařízení a pneumatiky). Tyto výrobky se často zaměňují s nebezpečným odpadem, což je
však zásadní omyl. Zpětný odběr by měl být primárně zajišťován prodejci těchto výrobků, pokud ho
chce nad rámec svých povinností zajišťovat i obec, musí k tomu mít uzavřenou příslušnou smlouvu.
Na tuto problematiku se bude muset obec v příštím roce zvlášť podrobně zaměřit.
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Diskuze:
p. Vild – doporučil, aby obec v rámci možností i nadále vybírala při svozech pneumatiky, protože
jinak budou končit všude možně po lesích a příkopech.
p. Bezstarosti – hodnota pneumatik do budoucna poroste, neboť se po rozdrcení začínají
přimíchávat do stavebních směsí. Prodejci je už dnes odebírají zdarma, ale vždy pouze v omezeném
množství od fyzických osob. Určitě souhlasí s úpravou nové kotelny pro potřeby odpadového
hospodářství, neboť svážení odpadů z parkoviště v centru obce přináší nemálo problémů.
p. Kurdík – upozornil na velké problémy se svozem větví ze skládky u Titlů, kterou obec před
časem dobrovolně zřídila, o tento druh materiálu není zájem, občané do větví také často míchají
i jiné druhy materiálů, čímž následně vzniklou štěpku znehodnocují.
Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 15/12/2021 – 7.1: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
0
8) OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Druhou vyhláškou, kterou je nutné upravit podle nových
odpadových zákonů, je ta upravující způsob zpoplatnění odpadového hospodářství. Možností je
několik, všechny byly obšírně v průběhu roku diskutovány na pracovních poradách ZO.
K jednomyslné shodě nedošlo, většinová vůle byla zachovat dosavadní způsob zpoplatnění formou
místního poplatku na poplatníka podle trvalého pobytu v obci. Dosavadní roční výše tohoto
poplatku byla 700,- Kč, vzhledem k růstu poplatku za skládkování a zvýšení nákladů na svoz
odpadů (mzdy řidičů, nafta apod.) je nutné poplatek navýšit alespoň na 800,- Kč na poplatníka.
Dále vyhláška obsahuje některé úpravy při správě a vymáhání poplatku, ke kterým bude muset
obecní úřad přistoupit.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 15/12/2021 – 8.1: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
0
9) Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2022, dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu
a provozování vodovodu a kanalizace se společností REVOS Rokycany
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Provozovatel vodohospodářského majetku obce firma REVOS
Rokycany předložil návrh kalkulace ceny vody pro příští rok, která v sobě zahrnuje především
zvýšení cen vstupů o očekávanou inflaci, navýšení mezd a předpokládaný objem výroby vody,
nájemné zůstává ve stejné výši. Dále se do kalkulace promítají organizační opatření, které
v loňském roce provedl nový management firmy REVOS. Dle této kalkulace by cena vodného
a stočného měla vzrůst o více než 11,- Kč/m3, což je pochopitelně neakceptované, proto byla
kalkulace upravena, a navrhuje se růst ceny o 4,- Kč/m3.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 15/12/2021 – 9.1: ZO schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2022 včetně 10 %
DPH následovně: vodné 49,33 Kč/m3, stočné 38,30 Kč/m3.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
0
Dále bylo v rámci tohoto bodu projednáno uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu
a provozování vodovodu a kanalizace se společností REVOS Rokycany. Původní smlouva byla
4

uzavřena v r. 2005 na dobu určitou 10 let, od té doby se vždy dodatkem prodlužuje její platnost.
Nový management firmy předložil obci návrh dodatku č. 6, který původní text smlouvy komplexně
mění a přizpůsobuje stávající situaci a legislativním úpravám. Text vychází ze vzorové smlouvy
vypracované MŽP pro účely příjemců dotací z EU a rovněž ze smluv, které mají uzavřené obce
okresu Rokycany sdružené ve VSR, podrobně byl projednán na pracovní poradě ZO. Dodatek
prodlužuje platnost původní smlouvy do r. 2025, poté se předpokládá buď výběr nového
provozovatele v rámci koncesního řízení, nebo vstup obce do VSR.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 15/12/2021 – 9.2: ZO schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu
a provozování vodovodu a kanalizace se společností REVOS Rokycany s.r.o.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
0
10) Investiční akce a dotace
Přijetí dotace od Plzeňského kraje na výdaje JSDHO
Od Plzeňského kraje obdržela obec dotaci ve výši 14.489,- Kč, která bude využita na zakoupení
10 ks pracovních stejnokrojů pro členy výjezdové jednotky dobrovolných hasičů.
Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 15/12/2021 – 10.1: ZO schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje na výdaje JSDHO
za zásahovou činnost ve výši 14.489,- Kč.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
0
Přijetí dotace od Plzeňského kraje na vybudování plynové kotelny v bytovém domě č.p. 291
V rámci programu Plzeňského kraje na odstraňování havarijních stavů a řešení naléhavých potřeb
obcí jsme žádali o dotaci na vybudování plynové kotelny v bytovém domě č.p. 291 v souvislosti
s ukončením CZT v novém sídlišti. Nejprve jsme byli zařazeni mezi náhradníky, vzhledem
k odstoupení některých žadatelů od realizace svých projektů nám byla dodatečně přiznána dotace ve
výši 342.000,- Kč. Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 15/12/2021 – 10.2: ZO schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje z dotačního titulu
„Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí“ na vybudování plynové kotelny
v bytovém domě č.p. 291 ve výši 342.000,- Kč.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
0
Uzavření SOD na stavbu „Rekonstrukce kanalizace Chejlavy – 2. etapa“
Do výběrového řízení na tuto důležitou akci konaného v režimu zákona se přihlásily celkem
4 firmy, nejnižší nabídku podala firma DEKAKOM plus s.r.o., Rokycany, proto se navrhuje uzavřít
SOD na její realizaci s touto společností. Nabídka byla oproti rozpočtu projektanta levnější o více
než 2,5 mil. Kč, akci bude plně hradit obec svého rozpočtu bez dotace.
Diskuze:
p. Bezstarosti – tohle řešení na svedení dešťových vod ho napadlo již v r. 2002 při povodních, kdy
voda přetékala z Bejčkovic luk přes Těškovskou silnici, dlouho to bylo pokládáno za utopii a je
moc rád, že se to nyní konečně zrealizuje.
Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
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Usnesení č. 15/12/2021 – 10.3: ZO schvaluje uzavření SOD s firmou DEKAKOM plus s.r.o.,
Rokycany na stavbu „Holoubkov – Rekonstrukce kanalizace Chejlavy – 2. etapa“ v ceně
12.949.278,07 Kč bez DPH.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
0
11) Hospodaření obce k 30.9.2021
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Obec k 30.9.2021 hospodařila s příjmy ve výši 21.496 tis. Kč a
výdaji 19,914 tis. Kč, takže přebytek činil 1.582 tis. Kč a byl zapříčiněn především tím, že fakturace
za velké investiční akce proběhne až ve 4. čtvrtletí. Na svých účtech měla obec hotovost ve výši
přes 35 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 1-9/2021 projednal, nemá k němu
připomínky a doporučuje ho vzít na vědomí. Daňové příjmy jsou oproti plánu o něco vyšší, což je
vzhledem k ekonomické situaci potěšující.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 15/12/2021 – 11.1: ZO bere na vědomí rozbor hospodaření obce k 30.9.2021.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
0
12) Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2021
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 1.441 tis. Kč, výdaje se snižují o 7.578 tis. Kč, takže
celkový schodek rozpočtu po změně bude činit 7.820 tis. Kč. Měněné položky poté podrobně
zdůvodnil a požádal předsedu finančního výboru Ing. Tůmu o stanovisko výboru.
Ing. Tůma – finanční výbor změnu č. 2 rozpočtu obce projednal, souhlasí s ní a doporučuje ji ke
schválení.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 15/12/2021 – 12.1: ZO schvaluje změnu č. 2 rozpočtu obce na rok 2021.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
0
13) Rozpočet obce na rok 2022
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Návrh rozpočtu byl zveřejněn 15 dní před zasedáním ZO na
úřední desce. Celkové příjmy v roce 2022 jsou předpokládány ve výši 26.496 tis. Kč, výdaje jsou
plánovány ve výši 37.653 tis. Kč a schodek rozpočtu ve výši 11.157 tis. Kč, který je plně kryt
přebytky minulých let, obec má k 30.11.2021 na účtech přes 30 mil. Kč. Schodek rozpočtu je
způsoben plánovanými investicemi, které jsou: dokončení rekonstrukce bytového domu č.p. 96,
rekonstrukce kanalizace Chejlavy – 2. etapa, dokončení úprav v okolí Sokolovny, úpravy bývalé
kotelny v novém sídlišti, oprava obecních garáží v Chejlavech, pořízení nového automobilu pro
pečovatelku formou leasingu a nákup svahového mulčovače. Pokračováno bude také v přípravě
projektových dokumentací staveb plánovaných pro další léta. Zmínil rovněž akci SÚS na
rekonstrukci extravilánových částí hlavní silnice II/605 směrem na Mýto i Svojkovice, která bude
v příštím roce znamenat značná dopravní omezení pro naše občany. Poté Ing. Fišer požádal
o stanovisko předsedu finančního výboru Ing. Tůmu.
Ing. Tůma – rozpočet na rok 2022 finanční výbor projednal a doporučuje ho ke schválení. Výše
daňových příjmů je stanovena konzervativně a obec má dostatečné rezervy na pokrytí plánovaného
schodku.
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Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. Ing. Fišer navrhl, aby se
o obou usneseních hlasovalo najednou jedním hlasováním.
Usnesení č. 15/12/2021 – 13.1: ZO bere na vědomí plán investic obce pro rok 2022.
Usnesení č. 15/12/2021 – 13.2: ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2022 s příjmy ve výši
26.496,05 tis. Kč, výdaji ve výši 37.652,81 tis. Kč a schodkem ve výši 11.156,76 tis. Kč, který bude
uhrazen z přebytků rozpočtů minulých let.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
0
14) Zajištění inventarizace majetku a závazů obce k 31.12.2021
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 27.1.2022 a vypracování závěrečné inventarizační
zprávy do 7.2.2022.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 15/12/2021 – 14.1: ZO bere na vědomí přípravy a zajištění průběhu inventarizace
majetku a závazů obce k 31.12.2021.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
0
15) Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2022
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Na příští rok, do doby konání říjnových voleb do zastupitelstva
obce, jsou plánována 3 veřejná zasedání ZO, a to 21.3., 20.6. a 19.9., vždy týden předem se bude
konat pracovní porada. Jednacím dnem zůstává pondělí 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. 15/12/2021 – 15.1: ZO schvaluje termíny zasedání zastupitelstva v roce 2022.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
0
16) Majetkoprávní záležitosti
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – ČEZ Distribuce a.s.
V letošním roce realizovala společnost ČEZ Distribuce a.s. nové připojení stavební parcely
p.č. 278/2 k síti NN prostřednictvím zemního kabelu (v horní části Chejlav). Vzhledem k tomu, že
zemní kabel je uložen v obecním pozemku p.č. 333/1, žádá nyní ČEZ o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti na tento kabel. Obec obdrží jednorázovou náhradu ve výši 1.000,Kč bez DPH, smlouva o smlouvě budoucí byla před realizací akce uzavřena.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 15/12/2021 – 16.1: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-0017471/VB/03 se společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín na stavbu
„Holoubkov, RO, p.č. 278/2, kNN“.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
0
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17) Různé
Stanovení počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu
Ing. Fišer popsal důvody, kvůli nimž je nutné posílit personální vybavení OÚ: neustále roste počet
klientů pečovatelské služby a je nutné zajistit plnohodnotný zástup za pečovatelku v době její
nepřítomnosti (dovolená, nemoci, školení apod.), jedna ze zaměstnankyň OÚ je navíc v dlouhodobé
pracovní neschopnosti a po jejím ukončení se zřejmě již nebude moci vrátit na plný úvazek, rovněž
přibývá administrativa v souvislosti s vymáháním neuhrazených poplatků za odvoz odpadu, které
již nebudou moci být bez dalšího předávány externímu soudnímu exekutorovi. Navrhuje proto
přijmout nového pracovníka, který by výše popsané činnosti zabezpečil. Na základě vypsaného
výběrového řízení se přihlásily celkem 4 uchazečky, výběrová komise posoudila předložené
dokumenty a absolvovala se všemi osobní pohovor. Na základě toho komise doporučila přijmout
p. Ilonu Zbuzkovou z Medového Újezdu, a to od 1.2.2022. Aby s ní mohla být uzavřena pracovní
smlouva, je nutné schválit navýšení počtu zaměstnanců obce v OÚ na plný úvazek.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 15/12/2021 – 17.1: ZO stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů počet zaměstnanců obce
v obecním úřadu na plný pracovní úvazek na 6.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
0
Provozní řád dětského hřiště u ZŠ
Majitel rodinného domu nacházejícího se v těsné blízkosti dětského hřiště u ZŠ si dlouhodobě
stěžuje na míče, které ze hřiště přelétají na jeho pozemek. V říjnu navíc tímto způsobem došlo
k poškození nově položené střešní krytiny. Majitel proto po obci žádá o náhradu způsobené škody a
řešení této záležitosti do budoucna. Obec se proto rozhodla, že provede úpravu stávajícího síťového
oplocení tak, že síť natáhne i z horní strany hřiště, aby se zamezilo možnosti vylétávání míčů mimo
hřiště, a navíc se navrhuje úprava provozního řádu hřiště z r. 2009 s tím, že se zakazuje používání
míčů mimo takto oplocenou plochu víceúčelového hřiště.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 15/12/2021 – 17.2: ZO schvaluje provozní řád dětského hřiště u ZŠ.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
0
Znovuotevření pokladny a čekárny na vlakovém nádraží
Ing. Fišer informoval, že po více než 10 letech byla ze strany Českých drah opětovně zprovozněna
pokladna a čekárna na vlakovém nádraží. Pokladna je zařazena do systému Integrované dopravy
Plzeňského kraje, proto je možné zde provádět veškeré operace s Plzeňskou kartou (dobíjení
předplatného, výměna karet apod.).
Připojení obecní knihovny k regionálnímu knihovnímu systému Koha
Ing. Fišer dále informoval, že se obecní knihovna nově připojila k regionálnímu knihovnímu
systému Koha, v němž jsou evidovány všechny knihy dostupné v naší knihovně. Díky tomu je
možné provádět vyhledávání a rezervace knih on-line přes internet a v knihovně si je následně
pouze vyzvednout, případně se domluvit s paní knihovnicí na donášce až domů.
18) Interpelace členů zastupitelstva
Ing. Tůma – upozornil, že p. …… stále ze svého pozemku vypouští vodu do ulice, prý se jedná
o dešťovou vodu, ale vypouští ji i v době sucha. Mluvil s ním, je ochotný přípojku zaústit do
kanalizace na druhé straně silnice, pokud mu obec dovolí ji překopat.
Ing. Fišer – nevidí důvod, proč překopávat silnici, dešťovou vodu je možné zaústit do kanalizační
přípojky na jeho pozemku.
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p. Vild – vodu čerpá zřejmě ze studánky ve sklepě, na pozemku dříve bylo prameniště, bylo to celé
podmáčené. Dále upozornil na stížnosti některých obyvatel bytovky č.p. 96 na špatnou komunikaci
ze strany stavební firmy při rekonstrukci domu.
19) Unesení a závěr
Ing. Fišer požádal návrhovou komisi o stanovisko, zda bylo hlasováno o všech návrzích na
usnesení. MUDr. Gutová potvrdila, že o všech bodech bylo hlasováno a všechna hlasování proběhla
řádně, 1 usnesení bylo revokováno.
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
ve 20:52 hod.

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

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

Ověřovatelé zápisu:
Miroslav Vild: ……………………………………
Stanislav Kurdík: ……………………………………
Zápis byl zpracován dne 30.12.2021.
Zapsala: Mgr. Hana Křejdlová
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