ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE HOLOUBKOV
KONANÉHO DNE 20.6.2022
Přítomni: Ing. Fišer, p. Kurdík, p. Vild, p. Černý, p. Bezstarosti, MUDr. Gutová, Ing. Suchý,
Mgr. Křejdlová (příchod v 17:35 hod.)
Omluveni: Ing. Tůma (osobní důvody), Mgr. Vodička (zdravotní důvody), p. Vondrášek (pracovní
důvody)
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 7 z 11 členů zastupitelstva,
Mgr. Křejdlová přijde později, Ing. Tůma se omluvil z osobních důvodů, Mgr. Vodička ze
zdravotních důvodů a p. Vondrášek 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 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
4. Náměty a podněty občanů
5. Bezpečnostní situace v obci, činnost Městské policie Mýto
6. Investiční akce a dotace
7. Závěrečný účet hospodaření a účetní závěrka obce za rok 2021
8. Hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2022
9. Schválení seznamu žadatelů o obecní byty
10. Majetkoprávní záležitosti
11. Různé
12. Interpelace členů zastupitelstva
13. Usnesení a závěr
Připomínky k programu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 17/06/2022 – 1.1: ZO schvaluje program jednání.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
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2) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise byli navrženi: p. Černý, p. Bezstarosti a p. Kurdík.
Usnesení č. 17/06/2022 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Černý, p. Bezstarosti
a p. Kurdík.
PRO
PROTI ZDRŽ
6
0
1
1

Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Vild a MUDr. Gutová.
Usnesení č. 17/06/2022 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu p. Vilda a MUDr. Gutovou.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
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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. 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. 17/06/2022 – 3.1: ZO bere na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení ZO.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
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4) Náměty a podněty občanů
Z řad občanů nebylo žádných dotazů ani připomínek.
5) Bezpečnostní situace v obci, činnost Městské policie Mýto
Ing. Fišer přivítal na zasedání velitele městské policie Bc. Aubrechta a požádal ho o úvodní slovo
k tomuto bodu. Bc. Aubrecht informoval o činnosti MPM za uplynulé období, vypracoval k tomu
písemnou zprávu, kterou mají zastupitelé k dispozici. Bezpečnostní situace v obci je dlouhodobě
stabilizovaná, závažnější trestná činnost se vyskytuje pouze sporadicky. Řešily se stížnosti na hřišti
u ZŠ, po určitý čas tam jezdili každý den na zavírací hodinu, závadné chování dětí nahlásili
rodičům. Po instalaci vrchního zasíťování hřiště a úpravě provozního řádu se situace zklidnila.
Vyzdvihl dobrou spolupráci s místní základní školou, kde jsou pravidelně pořádány besedy na
aktuální témata, děti i rodiče se již naučili přecházet před ZŠ na určeném místě, hodně dětí jezdí do
školy na koloběžkách. Aktuálně se řeší nepříjemná situace s posedávajícími občany na zastávce
v centru obce, kteří zde popíjejí alkohol a pokřikují na kolemjdoucí. Bohužel udělení pokuty
v tomto případě není řešení, osoby jsou často v exekuci, nepracují a není tudíž možné pokutu
vymoci. Dále se řešilo špatné parkování u samoobsluhy a u vjezdu do firem WEILER a OLBRICH.
MPM za uplynulé období udělila 24 blokových pokut a 26 méně závažných přestupků vyřešila na
místě domluvou. Poděkoval starostovi i místostarostovi za dobrou spolupráci, výraznou pomocí je
rovněž kvalitní kamerový systém, který často využívá i Policie ČR.
V 17:35 hod. se dostavila Mgr. Křejdlová.
Diskuze:
p. Černý – potvrdil, že se situace na hřišti u ZŠ zklidnila, nicméně občas se tam objeví mimo
otevírací dobu party i cizích starších dětí.
Ing. Fišer – požádal velitele MPM, aby ve zvýšeném dozoru na tomto hřišti pokračovali i nadále.
Velký problém je nyní s posedáváním a popíjením alkoholu na autobusové zastávce, chápe, že
pokuty u těchto občanů nic nevyřeší, nicméně je potřeba je pravidelně kontrolovat, přestupky
evidovat a alespoň předvolávat na přestupkovou komisi.
p. Černý – situaci několikrát sledoval, když přijede policie, přítomní se rozprchnou, a jakmile
odjede, jdou si tam sednout zpátky.
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Ing. Fišer – ohledně špatného parkování na komunikacích upozornil, že podle zákona musí při stání
na obousměrné komunikaci zůstat volný průjezd 2 x 3m, v naší obci toto žádná komunikace
nesplňuje, tudíž na žádné komunikaci v obci se nesmí stát, je možné pouze zastavit.
p. Černý – pod obecními garážemi v Chejlavech stojí vrak auta.
Ing. Suchý – na silnici k č.p. 289 stojí také vrak auta.
Ing. Fišer – majitelům zašle výzvy k odstranění.
p. Kurdík – vrátil se ještě k situaci u autobusových zastávek, je tam také problém s odpadky, koše
by se zde musely vyvážet prakticky denně. Je tam nepořádek i od nedopalků od cigaret,
posedávající vulgárně pokřikují na kolemjdoucí, požádal proto MPM o maximální zvýšení počtu
kontrol.
Ing. Suchý – navrhl zkusit odstranit ze zastávek dočasně lavičky.
p. Kurdík – poděkoval za dobrý nápad, který hned zítra s pracovníky obecní čety zrealizuje.
Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 17/06/2022 – 5.1: ZO bere na vědomí bezpečnostní situaci v obci a informace o činnosti
Městské policie Mýto za uplynulé období.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
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6) Investiční akce a dotace
Přijetí dotace na provoz terénní pečovatelské služby v r. 2022
Na minulém jednání ZO jsme schvalovali přijetí první části této dotace, která nám byla přiznána
v rámci rozpočtového provizoria státního rozpočtu ve výši 64.293,- Kč. Nyní nám byla schválena
druhá část dotace ve výši 287.618,- Kč, takže celková dotace na provoz terénní pečovatelské služby
pro letošní rok tak činí 351.911,-Kč. Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 17/06/2022 – 6.1: ZO schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje na poskytování
terénní pečovatelské služby v roce 2022 ve výši 287.618,- Kč.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
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Přijetí dotace od Plzeňského kraje na činnost obecní policie
V rámci vyhlášeného programu Plzeňského kraje na zajištění bezpečnosti v obcích bylo stejně jako
vloni požádáno o dotaci ve výši 630 tis. Kč na zajištění činnosti Městské policie Mýto v naší obci
pro letošní rok na základě veřejnoprávní smlouvy s Městem Mýtem. Tentokrát nám byla schválena
dotace ve výši 347.524,- Kč. Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 17/06/2022 – 6.2: ZO schvaluje přijetí finanční dotace od Plzeňského kraje do rozpočtu
obce ve výši 347.524,- Kč na činnost obecní policie na základě veřejnoprávní smlouvy s obcí
zřizující obecní policii.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
Přijetí dotace od Plzeňského kraje na nákup vybavení pro JSDHO
V rámci tohoto dotačního programu nám byl schválen příspěvek ve výši 49.320,- Kč, za který bude
nakoupeno příslušenství a vybavení do zásahových požárních automobilů.
Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 17/06/2022 – 6.3: ZO schvaluje přijetí finanční dotace od Plzeňského kraje do rozpočtu
obce ve výši 49.320,- Kč na nákup věcného vybavení pro JSDHO.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
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7) Závěrečný účet hospodaření a účetní závěrka obce za rok 2021
Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer. Zpracovaný návrh závěrečného účtu hospodaření obce za
předchozí rok byl v souladu se zákonem po dobu minimálně 15 dnů před projednáním v ZO
vyvěšen na úřední desce i elektronicky. Obec v roce 2021 hospodařila s celkovými příjmy ve výši
28.160 tis. Kč a celkovými výdaji ve výši 32.691 tis. Kč, schodek tak činil 4.531 tis. Kč a byl plně
pokryt přebytky hospodaření minulých let. Schodek byl způsoben především realizací velkých
investičních akcí na kompletní rekonstrukci dvou obecních bytových domů č.p. 96 a 291. Ke konci
roku měla obec na svých účtech přes 29 mil. Kč. Příjmy ze sdílených daní zůstaly zhruba na stejné
úrovni jako předchozí rok, pokles zaznamenala DPFO z důvodu změny legislativy, naopak narostl
výběr DPPO a DPH. Dále Ing. Fišer vyjmenoval obdržené dotace a realizované investiční akce,
proinvestováno bylo téměř 18 mil. Kč. Následně seznámil přítomné s dalšími součástmi
závěrečného účtu, kterými je hospodářská činnost při správě obecního bytového fondu prováděná
firmou INZULA Rokycany a správa nebytových prostor firmou TEBYT-BTZ Rokycany,
hospodaření příspěvkové organizace Základní a mateřské školy, vyúčtování finančních vztahů
k veřejným rozpočtům, hospodaření s majetkem obce a také zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce zpracovaná auditorskou společností K KREDIT. Obec nemá žádné dluhy a podíl
pohledávek a závazků na rozpočtu je nízký (vyšší podíl závazků je dán odvodem DPH v režimu
přenesené daňové povinnosti za 4. čtvrtletí 2021 až v lednu 2022). Součástí závěrečného účtu jsou
i výkazy roční účetní závěrky – rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce. Obec
v roce 2021 docílila kladného výsledku hospodaření v hlavní činnosti a v hospodářské činnosti
TEBYT, který se navrhuje převést do nerozděleného zisku minulých let. V rámci hospodářské
činnosti INZULA byla vykázána ztráta, neboť se z naspořených prostředků z minulých let hradily
výdaje na nutné opravy v bytovce č.p. 291 prováděné současně se zateplením. Za nepřítomného
předsedu finančního výboru Ing. Tůmu sdělil stanovisko výboru Ing. Fišer s tím, že finanční výbor
návrh závěrečného účtu i zprávu auditora projednal, nemá k němu připomínky a doporučuje ho ke
schválení.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. Ing. Fišer navrhl, aby se
o obou usneseních hlasovalo najednou jedním hlasováním.
Usnesení č. 17/06/2022 – 7.1: ZO schvaluje v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2021 bez výhrad.
Usnesení č. 17/06/2022 – 7.2: ZO schvaluje účetní závěrku obce k 31.12.2021 včetně převodu
kladného výsledku hospodaření z hlavní činnosti ve výši 5.748.982,31 Kč, záporného výsledku
hospodaření z hospodářské činnosti INZULA ve výši -23.934,21 Kč a kladného výsledku
hospodaření z hospodářské činnosti TEBYT ve výši 26.341,56 Kč na účet 432 – Výsledek
hospodaření předcházejících účetních období.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
8) Hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2022
Úvodní slovo přenesl Ing. Fišer. Obec za první tři měsíce letošního roku hospodařila s příjmy ve
výši 8.272 tis. Kč a výdaji 7.579 tis. Kč, takže přebytek činil 693 tis. Kč a byl zapříčiněn tím, že
z investičních akcí byly zatím hrazeny jen drobné částky, stavební práce byly proúčtovány až
v dalším období. Příjmy ze sdílených daní se vyvíjejí podle schváleného rozpočtu, REVOS doplatil
dlužné nájemné za r. 2021 a celá částka byla převedena do vodohospodářského fondu. Rozpis
jednotlivých položek obdrželi zastupitelé písemně.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 17/06/2022 – 8.1: ZO bere na vědomí hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2022.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
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9) Schválení seznamu žadatelů o obecní byty
Úvodní slovo přednesla předsedkyně sociálního výboru MUDr. Gutová. Výbor dle pravidel
schválených ZO obodoval všechny obnovené a nové žádosti o byt a na základě toho sestavil seznam
žadatelů o obecní byty a byty v DPS. 6 žadatelů svoji žádost neobnovilo. V seznamu na obecní byty
je nyní 12 žadatelů, v seznamu na byt v DPS je 11 žadatelů, rovněž je evidována jedna žádost
o sociální byt. Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 17/06/2022 – 9.1: ZO schvaluje seznam žadatelů o obecní byty a o byty v DPS na
období 2022/2023.
PRO
PROTI ZDRŽ
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10) Majetkoprávní záležitosti
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – ČEZ Distribuce a.s.
V loňském roce realizovala společnost ČEZ Distribuce a.s. snesení vzdušného vedení pro připojení
bytovky č.p. 165 ve starém sídlišti do země. Vzhledem k tomu, že zemní kabel je uložen v obecním
pozemku p.č. 350/7, žádá nyní ČEZ o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
na tento kabel a pojistkovou skříň. Obec obdrží jednorázovou náhradu ve výši 1.100,- Kč bez DPH,
smlouva o smlouvě budoucí byla před realizací akce uzavřena.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 17/06/2022 – 10.1: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IZ-12-0000870 se společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín na stavbu „Holoubkov, RO,
čp. 165, kNN“.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
11) Různé
Uzavření smlouvy o zajištění sociálních služeb s obcí Hůrky
V letošním roce obec pořídila pro účely terénní pečovatelské služby nový užitkový automobil a
personálně službu posílila. Díky tomu je možné rozšířit územní působnost této služby, kdy kromě
naší obce a obcí Volduchy a Medový Újezd by byla nově poskytována i pro sousední obec Hůrky.
Zároveň s tím bylo požádáno o rozšíření služby v rámci Krajské sítě sociálních služeb, díky čemuž
budeme moci každoročně žádat o vyšší částku dotace.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 17/06/2022 – 11.1: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění sociálních služeb s Obcí
Hůrky.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
12) Interpelace členů zastupitelstva
p. Bezstarosti – apeloval na občany, aby byli opatrní při průjezdu obcí v rámci realizace současných
investičních akcí, byl svědkem několika nebezpečných situací.
p. Kurdík – několikrát se SÚS řešil nastavení semaforů u rybníka, občas se stane, že je zelená
z obou směrů.
Ing. Suchý – zeptal se, v jaké fázi je příprava opravy tohoto úseku silnice.
Ing. Fišer – v současné době se dokončila projektová dokumentace a je podepsán souhlas většiny
vlastníků soukromých pozemků, obtíže jsou se schválením záboru pozemku v rybníku.
Ing. Suchý – upozornil na zanesené koše v kanálech v novém sídlišti.
Ing. Fišer – objedeme to s obecní četou a vyčistíme.
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13) 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, všechna hlasování proběhla
řádně.
Na závěr Ing. Fišer poděkoval všem za účast, popřál pěkné prožití léta a zasedání ukončil
v 19:15 hod.

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

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

Ověřovatelé zápisu:
Miroslav Vild: ……………………………………………
MUDr. Václava Gutová: ……………………………………
Zápis byl zpracován dne 29.6.2022.
Zapsala: Michaela Zajíčková
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