ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HOLOUBKOV
KONANÉHO DNE 26.4.2004
Přítomni: p. Dezort, p.Vondrášek, p. Vild, pí. Černá, pí. Behenská, p. Rejzek, p. Karas,
pí. Mgr. Kořánová, p. Hrůza, p. MUDr. Jirava příchod v 17,15 hodin
Omluven: p. Černý – služební cesta
26.4.2004 od 17.10 hodin do 20,45 hodin za účasti 16 občanů

Zahájení provedla starostka pí.Černá. Na základě jejího pověření
místostarosta p. Karas.
Program
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

řídil celé zasedání

:
Kontrola usnesení
Dodatek k vyhlášce na odstraňování komunálního odpadu
Darování pozemků obci Holoubkov
Informace k investičním akcím
Schválení dodatku č.3 ke zřizovací listině PO ZŠ Holoubkov
Prodloužení smlouvy na dokončení investiční akce vodovod v Holoubkově
Smlouva na dokončení povrchů po realizaci plynofikace
Výjimka z počtu žáků ZŠ se spolufinancováním obce
Diskuse
Usnesení a závěr

Zvolení návrhové komise a ověřovatelů zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p.Rejzek a p. Hrůza
PRO
7

/
/

PROTI
0

/ ZDRŽ
/ 2
p. Rejzek
p. Hrůza

Do návrhové komise byli zvoleni p. Vild, p. Vondrášek a p.Mgr. Kořánová
PRO
6

/
/

PROTI
0

/ ZDRŽ
/ 3
p.Vondrášek
p.Vild
pí. Mgr. Kořánová

1. Kontrola usnesení
Provedl p. Rejzek
Usnesení z 25.8.2003 – trvá bod vyhodnocení plateb za teplo
1.10.2003 – trvá bod uzavření věcného břemene Vondráškovi – obec
trvá bod – uzavření věcného břemene mezi obcemi Holoubkov a
Medový Újezd na cestu za předpokladu vyrovnání investiční akce
17.12.2003 – trvá bod - případný prodej bytů
trvá bod – prodej majetku obce s cílem maximálního zisku
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trvá bod – návrh opravy komunikace ke hřišti
trvá bod – rozbor bahna holoubkovského rybníka
29.3.2004 – trvá bod – výkup pozemků na Těškovské od Okošů
trvá bod – zajištění únikové cesty pro děti z MŠ
trvá bod – provést kontrolu mandátní smlouvy s INZULOU na správu
obecních bytů, bylo zadáno právníkovi JUDr. Truxovi
trvá bod – jednání za účelem získání dotace 3,5 mil. Kč – pokračuje
2. Dodatek k vyhlášce na odstraňování komunálního odpadu
Veřejnost s dodatkem k vyhlášce seznámila pí. Černá
Z důvodu nezaplacení popelného v požadovaném termínu byl postup konzultován
s právníkem JUDr. Bystřickým z KÚPK Plzeň, který doporučil výši sankcí dle rozhodnutí
zastupitelstva. Zastupitelstvo na pracovním jednání dne 14.4.2004 doporučilo ke schválení do
30.4.2004 navýšení poplatku o 12,5% jak pro občany, rekreační objekty i právnické a fyzické
osoby, při pozdějším zaplacení sankce 50% z poplatku.
PRO
9

/
/

PROTI
0

/ ZDRŽ
/ 0

3. Darování pozemků obci Holoubkov
Zprávu podala pí. Černá.
Jedná se o pozemky patřící Ředitelství silnic a dálnic Praha, jeden z nich č. 422/3 by chtěla
obec využít pro nájezd na místní komunikaci v lokalitě Chejlavy z Těškovské ulice. O
pozemcích je jednáno od dubna 2002. Dne 13.4.2004 obdržela obec darovací smlouvu a dne
14.4.2004 bylo doporučeno ke schválení darovací smlouvy na jednání zastupitelstva
26.4.2004. Vyplývající poplatky z darování bude hradit obdarovaný.
PRO
9

/
/

PROTI
0

/ ZDRŽ
/ 0

4. Informace k investičním akcím
Přišel p. Mudr.Jirava.
Paní Černá podala informaci o přípravných pracích na pokračování investiční akce vodovod.
Jedná se o rozšíření vodovodní sítě v lokalitě Chejlavy v délce cca 700 m, dále rozpásmování
na nízkotlak a vysokotlak a rekonstrukci úpravny vody. Dále byla podána informace o
uvažované opravě místních komunikací na základě avizovaných 3,5 mil. Kč ze strany
Ministerstva financí. V jednání se pokračuje.
5. Schválení dodatku č.3 ke zřizovací listině PO ZŠ Holoubkov
S dodatkem č. 3 seznámila přítomné pí. Mgr. Kořánová. Znění dodatku konzultovala na
KÚPK Plzeň s pí. Mgr. Šimerovou.
Připomínka zastupitelů: p. Dezort navrhl zrušit dodatek č. 1 a č. 2 a nahradit ho jedním
dodatkem.
pí. Mgr. Kořánová dodala, že zrušení předchozích dodatků není
možné.
Zrušit dodatky 1,2:
PRO /
PROTI
/ ZDRŽ
5
/
4
/ 1
p. Vondrášek
p. Rejzek
p. Mudr. Jirava
p.Vild
pí. Černá
p. Dezort
pí. Behenská
p. Karas
pí. Mgr. Kořánová
p. Hrůza
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Schválit dodatek č.3:
PRO /
PROTI
5
/
2
pí. Černá
p. Vondrášek
pí. Behenská p. Dezort
pí. Mgr. Kořánová
p. Mudr. Jirava

/ ZDRŽ
/ 3
p. Karas
p.Vild
p.Hrůza

Všechny dodatky je nutné posoudit a dle výsledku nechat schválit na příštím zasedání.

6. Prodloužení smlouvy na dokončení investiční akce vodovod v Holoubkově
Zprávu podala pí. Černá.
Koncem roku 2003 bylo zastupitelstvem schváleno prodloužení posunutí investiční akce
vodovodu do roku 2004 včetně prodloužení stavebního povolení ( bod 8 usnesení) a požádán
SFŽP Praha o přesun dotace do roku 2004. Nebyla však prodloužena smlouva o dílo na tuto
investiční akci a proto 14.4.2004 zastupitelstvo doporučilo prodloužit smlouvu na základě
dvou dodatků se kterými byla veřejnost seznámena v plném znění.
PRO
7

/
/

PROTI
0

/ ZDRŽ
/ 3
p. Vondrášek
p. Hrůza
p. Dezort

7. Smlouva na dokončení povrchů po realizaci plynofikace
Zprávu podala pí. Černá.
Jedná se o dodatek k usnesení zastupitelstva ze dne 1.10.2003, kdy bylo schváleno pouze
provedení přípojek STL a doporučeno s ohledem na klimatické podmínky – zimní období
odsunout na jarní měsíce roku 2004. Na pracovním aktivu dne 14.4.2004 zastupitelstvo
doporučilo ke schválení dokončení povrchů., smlouva bude potvrzena s termínem do
14.5.2004 s tím, že budou povrchy dokončeny nejpozději v 1. týdnu května 2004.
PRO
10

/
/

PROTI
0

/ ZDRŽ
/ 0

8. Výjimka z počtu žáků ZŠ se spolufinancováním obce
Informaci podala pí. Mgr. Kořánová. Na stanovený limit od MŠMT chybí ZŠ Holoubkov
4 žáci a proto je nutno požádat o výjimku. Zastupitelstvo obce doporučilo na předchozích
jednáních zachovat 5 tříd, náklady na provoz od ledna do června 2004 činí 66 tis Kč.
Ředitelka školy požádala zastupitelstvo o schválení tohoto spolufinancování obce.
Připomínky zastupitelů:
p. Vondrášek – z jakého důvodu odchází děti do Rokycan ? Nutno vyvinout iniciativu u
rodičů.
pí. Mgr. Kořánová – ze schůzek s rodiči je patrné, že jsou rodiče s výukou dětí spokojeni, děti
jsou dobře připraveny ve zdejší škole a proto usilují o přijetí na
výběrových školách.
p. Vild – doporučuje prodloužení provozu ve školní družině, aby rodiče pracující mimo obec
měli jistotu, že o jejich děti bude minimálně do 16.00 hodin postaráno.
pí. Mgr. Kořánová – nemá finanční prostředky na pokrytí prodlouženého chodu ŠD a navíc je
v odpoledních hodinách v tomto zařízení minimum dětí
p. Karas – za výbor školství navrhl provedení veřejného průzkumu

3

p. Hrůza – souhlasí s p. Karasem a doporučuje toto uložit školskému výboru v usnesení a
s výsledky seznámit na příštím zasedání
p. Dezort – rozbití venkovských škol je způsobeno špatným rozhodnutím vlády. Doporučit
zpracovat rozbor proč odchází děti ze 3. třídy, děti z Hůrek, Těškova a Medového
Újezdu by mohly navštěvovat školu v Holoubkově.
Pí. Mgr. Kořánová – dle ZO nebude obec přispívat ne neinvestiční výdaje na děti, které
odcházejí do jiných škol.
Ve výjimečných případech nebude rozhodovat ředitelka školy, ale
zastupitelstvo obce. Do zájmových kroužků v Holoubkově se hlásí i děti,
navštěvující školu v Rokycanech i v Mýtě.
Výjimka z počtu žáků se spolufinancováním obce:
PRO
10

/
/

PROTI
0

/ ZDRŽ
/ 0

V souvislosti s problematikou školy požádala pí. Mgr. Kořánová zastupitelstvo o schválení
rezervního fondu ve výši cca 38,7 tis. Kč. Jedná se o převod úspory v hospodaření školy
v roce 2003 do roku 2004.
Rezervní fond:
PRO /
PROTI
10
/
0

/ ZDRŽ
/ 0

Dále ředitelka školy požádala o prominutí poplatků za odvoz komunálního odpadu pro PO ZŠ
a MŠ Holoubkov za období 2003 a 2004. Toto nebylo scvháleno.

9. Diskuse
pí. Smejkalová – dotaz na akci Chejlavy, žádá o pomoc p. Vondráška, zkontrolovat faktury
týkající se této akce
p. Bezstarosti – žádá o navýšení rozpočtu o příspěvky obcí Svojkovice, Medový Újezd a o
dotaci od KÚPK na činnost SDH
p. Vondrášek - žádost o posunutí začátků veřejných zasedání na pozdější hodinu
pí. Vildová Anna – dotaz, zda plní svoje povinnosti z alternativního trestu p.Valenta
pí. Smejkalová – pozvala všechny na koncert spojený s oslavou vstupu ČR do EU

p. Vondrášek - dotaz, kdo odklidí odpad vzniklý při štěpkování
p. Rejzek – reagoval-kdo má zájem, může si to odvézt, loni o to byl veliký zájem
p. Dongres – dotaz, zda má obec rozbory bahna z holoubeckého rybníka
pí. Černá – obec je nemá, má je p. Diviš
p. Ziegler – připomínka k čistotě obce
p. Rejzek – reagoval-kdo má zájem, ten si ve svém okolí uklízí, většinou jsou to majitelé RD,
problém s čistotou je hlavně u bytovek, vše je zde anonymní i znečišťovatelé, nikdo na nikoho
neukáže prstem, lidé jsou lhostejní
p. Dezort – konstatoval, že v obci je velký nepořádek, doporučuje přijmout pracovníka na
úklid obce, mimo jiné také doporučuje přijmout stavebně technického pracovníka, dát do
pořádku vztah obce s SDH, upozornil, že ZO nepracuje podle plánu, mění se termíny
pí. Černá – z osobních důvodů byla v poslední době nucena některé termíny pracovních
zasedání změnit
pí. Vildová Anna – dotaz, zda bude svoz nebezpečných odpadů, u hasičárny se kupí
pneumatiky, lednice a další tento odpad
pí. Černá – svoz bude, není však ještě přesný termín
pí. Kantoříková – dotaz, zda se budou pořizovat nebo opravovat lavičky v sídlišti pro matky
s dětmi a zda by nebylo možné určit přesný čas pro hlášení obecního rozhlasu – budí se děti
pí. Černá – hlásí se kdy je třeba, přesné hodiny nelze určit

4

p. Karas – lavičky nebudou, občané si toho neváží, ničí majetek obce
p. Rejzek – navrhl, aby si občané lavičky a ostatní vybavení zajistili sami, budou si toho více
vážit
pí. Kantoříková – žádá, aby ZO určilo pozemek, kde si mají rodiče hřiště pro své děti
vybudovat, nemají si totiž teď kde hrát, chybí hřiště
pí. Mgr. Kořánová – děti si chodí hrát na školní hřiště, kdyby je neusměrňovala, co se týče
chování i úklidu, nedalo by hřiště využívat, je to o přístupu lidí
- připomněla ještě, že častým dotazem rodičů je zajištění bezpečnosti dětí při přecházení
silnice u ZŠ – zpomalovací pruh, přechod……
pí. Černá – bohužel to technicky nejde těmito prostředky řešit
p. Dezort – navrhl sledovat podněty občanů formou seznamu
p. Vild – upozornil, že již dvakrát holoubecká „omladina“ rozházela a rozkopala zvony na
tříděný odpad u nádraží
p. Bezstarosti – konstatoval, že když bude fungovat obec, budou fungovat i občané, navrhl, aby byly
v Holoubkovském zpravodaji zveřejněny fotografie domů, před kterými je nepořádek

p. Vondrášek - upozornil na havarijní stav budovy zdravotního střediska a vznesl dotaz, co se
s tím bude dělat
pí. Černá – opravovat se bude, ale ne v letošním roce
p. Vild – konstatoval, že je třeba nechat posoudit jak dalece je stav budovy zdravotního
střediska havarijní a podle toho jednat.

10. Usnesení a závěr
Návrh usnesení přednesl p. Vild:
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ č. 2/2004 ZE DNE 26.4.2004

1. Bere na vědomí:
- informace o investičních akcích prováděných v obci v roce 2004

2. Schvaluje:
- dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za popelné, týkající se
sankcí za pozdní zaplacení
- darovací smlouvu č. DAR č. 1/2004 od Ředitelství silnic a dálnic Praha na pozemky č.
101/3, 101/4, 109/15 a 422/3
- dodatek č.1 a 2. ke smlouvě o dílo ze dne 26.9.2001 s firmou INVEL plus Plzeň na
prodloužení akce vodovodu do 30.9.2004
- smlouvu o dílo na dokončení povrchů po provedení plynofikace s firmou INVEL plus
Plzeň ve výši 213.180,- Kč do 14.5.2004
- výjimku z průměrného počtu žáků v ZŠ Holoubkov s tím, že se obec zavazuje uhradit
kromě provozních prostředků také nadnormativní výdaje na mzdové prostředky a
odvody vzniklé v souvislosti s nižším počtem žáků
- vytvoření rezervního fondu dle ustanovení §30 zákona 250/2000 Sb. ze zlepšeného
hospodářského výsledku PO ZŠ a MŠ Holoubkov ve výši 38.659,- Kč s tím, že bude
na příštím zasedání ZO předložena struktura úspor

3. Ukládá
a) starostce
- zveřejnit dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce o popelném
- uzavřít darovací smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic Praha na výše uvedené
pozemky
- uzavřít dodatek č. 1. a 2. smlouvy s firmou INVEL plus Plzeň na prodloužení
vodovodu do 30.9.2004
- uzavřít smlouvu s firmou INVEL plus Plzeň na dokončení povrchů místních
komunikací po plynofikaci jak výše uvedeno
- odeslat výjimku z počtu žáků PO ZŠ a MŠ Holoubkov se spolufinancováním obce na
KÚPK Plzeň
- zavést písemné sledování plnění bodů usnesení z e zasedání ZO v zápisech z těchto
zasedání
- přehodnotit a aktualizovat zřizovací listinu PO ZŠ a MŠ Holoubkov na základě
vznesených připomínek včetně formy sjednocení dodatků smlouvy. Toto předložit
písemnou formou k projednání a schválení příštímu zasedání ZO
- předložit aktualizovaný plán práce ZO na r. 2004 k projednání a schválení příštímu
zasedání ZO
- prověřit možnosti a hledat cesty ke zřízení pracovníků pro úklid obce a zřízení funkce
stavebního technika OÚ
b) výboru pro školství, kulturu, mládež a tělovýchovu
-

provést průzkum příčin nedostatku dětí v ZŠ Holoubkov s cílem předložení návrhu na
opatření, aby nemusela být schvalována výjimka z počtu žáků. Předložit jednání ZO
do 30.6.2004 k dalšímu projednání a řešení

c) finančnímu výboru
-

posoudit vliv změn v oblasti DPH od 1.5.2004 na obecní rozpočet a rozpočet PO ZŠ a
MŠ Holoubkov. O závěrech informovat zasedání ZO do 30.6.2004
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4.Neschvaluje

-

PRO
9

/
/

dodatek č.3 ke zřizovací listině PO ZŠ a MŠ Holoubkov
prominutí poplatku za odvoz komunálního odpadu pro PO ZŠ a MŠ
Holoubkov

PROTI
0

/ ZDRŽ
/ 1
p. Hrůza

Jednání ukončil p. Karas a poděkoval přítomným za účast.
Závěrem poděkovala za účast všem přítomným i paní starostka.

…………………………………
František Karas -místostarosta

………………………………………
Františka Černá – starostka

Ověřovatelé zápisu: p.Hrůza František : ………………..
p. Rejzek Jiří : ………………………

Zapsala: Grimmová Anna
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