ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE HOLOUBKOV
KONANÉHO DNE 20.9.2021
Přítomni: Ing. Fišer, p. Kurdík, p. Vild, Mgr. Křejdlová, p. Bezstarosti, MUDr. Gutová, p. Černý,
Ing. Tůma
Omluveni: Mgr. Vodička (zdravotní důvody), p. Vondrášek (pracovní důvody), Ing. Suchý
(dovolená)
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 8 z 11 členů zastupitelstva,
Mgr. Vodička je omluven ze zdravotních důvodů, p. Vondrášek z pracovních důvodů a Ing. Suchý
z důvodu dovolené, 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 PO ZŠ a MŠ Holoubkov, zajištění školního roku 2021/2022
6. Investiční akce a dotace
7. Hospodaření obce za 1. pololetí 2021
8. Majetkoprávní záležitosti
9. Různé
10. Interpelace členů zastupitelstva
11. Usnesení a závěr
Připomínky k programu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 14/09/2021 – 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. Kurdík, Ing. Tůma a p. Bezstarosti.
Usnesení č. 14/09/2021 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Kurdík, Ing. Tůma
a p. Bezstarosti.
PRO
PROTI ZDRŽ
6
0
2
Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Černý a MUDr. Gutová.
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Usnesení č. 14/09/2021 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu p. Černého a MUDr. Gutovou.
PRO
PROTI ZDRŽ
7
0
1
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. 14/09/2021 – 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 2021/2022
Ing. Fišer přivítal ředitelku PO Mgr. Vodičkou a požádal ji o úvodní slovo k tomuto bodu.
Mgr. Vodičková stručně zrekapitulovala dění v PO v uplynulém školním roce 2020/2021, který byl
z důvodu epidemie koronaviru pro všechny nejnáročnější za celou dobu její pedagogické praxe. MŠ
a školní jídelna byla vybavena novým nábytkem a zařízením, v ZŠ došlo k úpravám multimediální
jazykové učebny a obnova IT techniky. Bylo pokračováno v zavedených dotacích, nově byla
získána dotace na Šablony III. ve výši téměř 600 tis. Kč na školní asistenty v ZŠ a MŠ, projektové
dny pro děti a dovybavení IT technikou, pokračuje spolupráce s nadací Kellner family na rozvoj
čtenářské gramotnosti žáků školy. Výuka po velkou část školního roku probíhala distančně za
pomoci dostupné IT techniky, která byla dokoupena a zmodernizována. Vyzdvihla nasazení všech
pedagogů a výbornou spolupráci s rodiči, díky níž byla výuka dobře zvládnuta. Do ZŠ nastoupilo
88 žáků, z toho 79 žáků prezenčně a 9 žáků na individuální vzdělávání, které škola nově poskytuje
pro děti vzdělávané v domácím prostředí svými rodiči či na neakreditovaných školách. Při zápisu
do MŠ bylo po dlouhých letech více žadatelů než volných míst, takže mohly být uspokojeny pouze
děti z naší obce a ze spádových obcí Medový Újezd a Hůrky, další musely být odmítnuty, kapacita
MŠ je zcela naplněná. Jedna učitelka z MŠ odešla pracovat blíže ke svému bydlišti, byla za ní
přijata nová čerstvě vysokoškolsky vzdělaná učitelka z Dobříva. Do školní družiny dochází 40 dětí,
je to pokles oproti minulosti především u starších žáků, kdy v době uzavření škol byly rodiny
donuceny si hlídání dětí zařídit samy. Po více než 40 letech odešla do důchodu dlouholetá
vychovatelka ŠD p. Kalousová, místo ní byla přijata nová vychovatelka.
Diskuze:
Ing. Fišer – vyzdvihl umožnění individuální výuky pro tzv. domškoláky, je to určitě veliká pomoc
jak pro rodiny těchto dětí, tak i pro naší školu z hlediska navýšení počtu žáků, poděkoval
p. ředitelce i pedagogům, že se zabývají i těmito věcmi nad rámec svých běžných pedagogických
povinností. Dále požádal o zpracování výhledu žadatelů o umístění do MŠ pro příští rok, abychom
pokud možno předešli situaci, že nebude možné přijmout všechny holoubkovské děti. Tato situace
před lety nastala a rodiče to nesli velmi nelibě. Poděkoval p. Kalousové za její celoživotní práci ve
školní družině, žádný ze současných pedagogů nepracuje v jedné organizaci tak dlouho jako ona.
Dále informoval o osazení dopravní značky na parkoviště mezi ZŠ a hasičskou zbrojnici, které je
nyní v ranních hodinách vyhrazené pouze pro potřeby školy, a o výměně vchodových dveří do MŠ
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za hliníkové, původní plastové již nedovíraly. Na začátku školního roku se děti v ZŠ celkem 3x
testovaly na koronavirus, žádný pozitivní případ nebyl zaznamenán. V současné době je vysoká
nemocnost dětí i pedagogů běžnými respiračními onemocněními.
p. Vild – zeptal se, jak konkrétně probíhá individuální výuka, zda pedagog nějak metodicky vede
rodiče, kteří děti doma vzdělávají, a zda je tato forma výuky rovnocenná prezenční výuce.
Mgr. Vodičková – podle školského zákona je škola povinna pouze zajistit 2x ročně přezkoušení,
nicméně v případě naší školy probíhá individuální vzdělávání stejně jako distanční výuka v době
koronaviru, tudíž přes internet a rodiče mají k dispozici všechny výukové materiály, které se
používají při prezenční výuce. Zda je to rovnocenný způsob výuky se uvidí příští rok, proběhne
určité vyhodnocení a rozhodnou se, zda v této formě výuky budou pokračovat či jí dokonce rozšíří,
zájemců měli skoro 30.
Ing. Tůma – zajímal se o počet doma individuálně vzdělávaných dětí v celé ČR.
Mgr. Vodičková – přesné číslo nezná, avšak po koronavirových opatřeních počet hodně narostl.
Ing. Fišer – myslí si, že z hlediska úrovně znalostí a vědomostí nebude s domácím vzděláváním
žádný problém, určité riziko spíš vidí v sociální izolaci těchto dětí, zde budou hrát velkou roli
mimoškolní aktivity, kroužky apod.
Mgr. Vodičková – souhlasí, avšak rodiče při domácím vzdělávání mají povinnost garantovat
kontakt dítěte s vrstevníky v rámci mimoškolních činností.
Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 14/09/2021 – 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 výdaje JSDHO
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci, která je určena na náklady za zásahy mimo katastr naší
obce a na odbornou přípravu hasičů. Maximální výše dotace v našem případě činí 14.489,- Kč.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 14/09/2021 – 6.1: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na výdaje JSDHO za zásahovou
činnost.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
Podání žádosti o dotaci na provoz terénní pečovatelské služby v roce 2022
Každoročně podává obec žádost o dotaci na provoz terénní pečovatelské služby. Žádosti na příští
rok se podávají do 8.11.2021, tentokrát se do nákladů zahrnou i leasingové splátky na nové služební
vozidlo pro pečovatelku, které by snad mělo být dodáno do konce roku.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 14/09/2021 – 6.2: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z KÚPK na provoz terénní
pečovatelské služby v roce 2022.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
7) Hospodaření obce za 1. pololetí 2021
Úvodní slovo přenesl Ing. Fišer. Obec za 1. pololetí letošního roku hospodařila s příjmy ve výši
13.744 tis. Kč a výdaji 12.599 tis. Kč, přebytek tak činil 1.145 tis. Kč. Rozpis jednotlivých položek
dostali zastupitelé písemně. Na účtech měla obec k dispozici téměř 35 mil. Kč. Oproti loňskému
roku je zatím uspokojivé plnění daňových příjmů u DPH a DPPO, naopak došlo k významnému
3

poklesu u DPFO, ve výdajích zatím nejsou promítnuty všechny realizované investiční akce, k jejich
úhradě došlo až v letních měsících. Poté požádal předsedu finančního výboru Ing. Tůmu o
stanovisko výboru.
Ing. Tůma – finanční výbor hospodaření obce za období 1-6/2021 projednal a nemá k němu
připomínky.
Diskuze:
p. Vild – za poklesem výběru DPFO je zejména zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na
poplatníka, na úroveň této daně jako v předchozích letech se už těžko dostaneme.
Ing. Fišer – sleva na poplatníka by se v r. 2022 měla znovu zvýšit, takže zřejmě dojde k dalšímu
poklesu ve výběru této daně. Část tohoto výpadku se nicméně přelije do zvýšeného výběru DPH
v důsledku vyšších spotřebních výdajů a útrat domácností.
Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 14/09/2021 – 7.1: ZO bere na vědomí hospodaření obce za 1. pololetí 2021.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
8) Majetkoprávní záležitosti
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – ČEZ Distribuce a.s.
V roce 2019 realizovala společnost ČEZ Distribuce a.s. nové připojení stavební parcely p.č. 287/23
k síti NN prostřednictvím zemního kabelu (v horní části Chejlav u Těškovské silnice). Vzhledem
k tomu, že zemní kabel je uložen v obecním pozemku p.č. 422/4, 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
podepsána. Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 14/09/2021 – 8.1: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-0014457/VB/001 se společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín na stavbu
„Holoubkov, RO, p.č. 287/23, kNN“.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
Bezúplatné nabytí pozemků – silniční most u rybníka – Plzeňský kraj
Již v roce 2002 bylo zjištěno, že Ředitelství silnic a dálnic vlastní některé pozemky okolo silničního
mostu za rybníkem, obec následně požádala o jejich převod do svého vlastnictví. Tato záležitost
však tehdy nebyly dořešena a byla znovu otevřena v roce 2011 po digitalizaci katastrální mapy a
poté v roce 2015 při rekonstrukci tohoto mostu. ŘSD však mezitím pozemky jako pro ně
nepotřebné převedlo na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je následně
převedl na Plzeňský kraj. Podle geometrického plánu z roku 2015 zpracovaného pro kolaudaci
stavby na rekonstrukci mostu by však pozemky p.č. 101/3 a 109/15 měly připadnout obci. Byla
proto podána žádost na Plzeňský kraj o bezúplatný převod těchto pozemků do majetku obce.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 14/09/2021 – 8.2: ZO schvaluje přijetí daru od Plzeňského kraje v podobě bezúplatného
převodu pozemků p.č. 101/3, ostatní plocha – neplodná půda, o výměře 28 m2 a p.č. 109/15, ostatní
plocha – jiná plocha, o výměře 141 m2, vše v k.ú. Holoubkov.
PRO
PROTI ZDRŽ
8
0
0
9) Různé
V rámci tohoto bodu nebyla projednávána žádná záležitost.
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10) Interpelace členů zastupitelstva
p. Bezstarosti – poděkoval za úklid odpadu okolo velkoobjemových kontejnerů u kotelny a zeptal
se, jak nový režim, kdy jsou tam kontejnery jen o víkendech, funguje.
p. Kurdík – rozhodně se to tam hodně zlepšilo z hlediska udržování pořádku a klesl i objem
svezeného odpadu. Bohužel se tam občas naváží i takové složky odpadu, jako stavební suť či
eternit, proto zde bude nově umístěna fotopast.
MUDr. Gutová – upozornila, že všechny nově vysazené stromky na Ostrůvku uschly, bude nutné je
vysadit znovu a alespoň ze začátku pravidelně zalévat.
p. Kurdík – stejný problém nastal u nově vysazených habrů u hasičského cvičiště, na jaře se vysadí
znovu.
p. Bezstarosti – dříve jezdili nově vysazené stromky zalévat hasiči, jezdilo se i do lesních školek.
11) 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 a zasedání ukončil v 18:35 hod.

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

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

Ověřovatelé zápisu:
p. Miloš Černý: ………………………………………
MUDr. Václava Gutová: ………………………………
Zápis byl zpracován dne 30.9.2021.
Zapsala: Mgr. Hana Křejdlová
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