ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
KONANÉ DNE 29.09.1997
Přítomni: p. Ing. Suchý, p. Vild, p. Čada, p. Grimm, pí. MUDr. Gutová, p. Vavroň, pí. Vaňáčová, p. Černý
Neomluveni: p. Dvořák

Navržený program:

1) Kontrola usnesení
2) Zpráva o činnosti
3) Zpráva o výsledcích hospodaření za I. pololetí roku 1997
4) Investiční výstavba v obci
5) Diskuse
6) Usnesení a závěr

Navrţený program byl schválený bez připomínek.
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Do návrhové komise byli zvoleni bez připomínek p. Vild a pí. MUDr. Gutová.
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Ověřovateli zápisu byli zvoleni bez připomínek p. Černý a p. Grímm.
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1. Kontrola usnesení.
Z minulého veřejného zasedání vyplynuly následující úkoly:
1) OZ schválilo prodej části pozemku st. p. č. 15/1 a objektu na tomto pozemku manţelům Jitce a Františku
Burešovi, bytem Holoubkov čp.13 za cenu 168.000,- Kč - prodej byl zrealizován.
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2) OZ schválilo nákup pozemku p. p. č. 284/1 a to za cenu 40,- Kč/m pro obec Holoubkov od manţelů
Davídkových - nákup byl zrealizován.
3) OZ schválilo územní plán sídelního útvaru Holoubkov a ten byl zveřejněn.

2. Zpráva o činnosti.
Obecní zastupitelstvo mělo za poslední 3 měsíce 2 pracovní porady, na které řešilo následující úkoly.
1) Audit hospodaření OÚ - OZ bylo seznámeno s výsledky auditu, které byly přijaty ze strany OZ bez
připomínek.
2) Pomoc oblastem postiţeným povodněmi - OZ schválilo finanční dar ve výši 50.000,- Kč a pověřilo starostu
obce k převodu této částky na účet obce, která je velikostí srovnatelná s obcí Holoubkov (bylo odesláno obci
Jindřichov okr. Bruntál).
3) Finanční dar p. Krarasovi - OZ souhlasilo s poskytnutím daru ve výši 8.000,- Kč p. Karasovi na sportovní
účely.
4) Osobní automobil - OZ souhlasilo s prodejem obecního automobil Š 120 a dále souhlasilo s nákupem
osobního automobilu tuzemské výroby za cenu do 100.000,- Kč.
5) Přestupková komise - OZ bylo seznámeno s návrhem OkÚ Rokycany na zřízení přestupkové komise - bude
řešeno na příští pracovní poradě.
6) TJ Kovosvit - ţádost o dotaci - TJ byla vyzvána k předloţení účetní uzávěrky za r. 1996 a dále byla

upozorněna, ţe dotace byla jiţ poskytnuta p. Karasovi.
7) Ţádosti o pronájem pozemků - OZ souhlasilo s pronájmem dle ţádostí pí. Vegové a manţ. Brandtnerových.
8) OZ nesouhlasilo s dodatečným povolením stavby na pozemku pí. Dagmar Stauberové.
9) OZ bylo seznámeno se stíţností p. Andrýska - byli informováni p. Karas a pí. Mgr.. Kořánová.
10) Ţádost o odkoupení parcely p. Burešem - OZ nesouhlasilo s odprodejem vzhledem ke svému předešlému
rozhodnutí tento pozemek přičlenit ke škole.
11) Stíţnost pí. Brůhové - OZ bylo seznámeno se stíţností a souhlasilo s opravou dešťových svodů v MŠ a
překládkou kanalizace.
12) Ţádost p. Dongrese o příspěvek na vodovodní a plynovodní přípojku - OZ souhlasilo s příspěvkem. Výši
projedná sociální a zdravotní komise.
13) Dodrţování pravidel pro přidělování bytů - OZ nezpochybňuje platnost „Zásad“ a poţaduje jejich
dodrţování.
14) Pozemky u zámečku - na příští pracovní poradu budou pozváni ve věci pořádku a účelu uţívání všichni
občané uţívající tyto pozemky za účelem skladování řeziva a pod.

3. Zpráva o výsledcích hospodaření za I. pololetí roku 1997
-zaloţena ve finanční komisi - přednesl p. Grímm
- zpráva odsouhlasena
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- prodej vozidla GAZ z nepotřebných zásob SDH Holoubkov - OZ schvaluje prodej za nejvyšší nabídnutou cenu
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4. Informace o investiční výstavbě
V současné době je dokončena výstavba autobusové zastávky, kotelny v druţině a na sídlišti, provedena
výměna střechy na škole, instalováno měření a regulace topení ve školce a dokončují úpravy terénu po
výstavbě plynovodu a vodovodu na Koreji.
Na základě návrhu finanční komise a pracovní porady OZ souhlasí s opravou dešťových svodů a kanalizace v
MŠ, výměnou radiátorů v druţině, které jsou ve špatné stavu, nátěrem střechy zdravotního střediska a
výměnou střechy na přístavbě ZŠ, která je téţ ve špatném stavu a opravovat ji jiţ nelze.
Pro příští rok do plánu investic je zatím navrţeno:
- oprava silnic a chodníků
- zahájení prací nutných pro výstavbu vodovodu z Medového Újezdu

5. Diskuse
1) p. Lehner

- vystoupil opětovně jménem nájemníků ze „starého“ sídliště s poţadavkem na zabezpečení
příjmu televizního signálu ČT2 - bylo mu přečteno zamítavé stanovisko SBD Rokycany k
návrhům jeţ zpracovala TV D.I.S. Rokycany. Bude dále jednáno s TV D.I.S. Rokycany o
dalších moţnostech.

pí. Záhrobská

- úklid kolem pomníků - bude provedeno do 28.10.1997

p. Herink

- kdo prováděl stavební dozor při výstavbě přípojek vodovodu a plynovodu na hlavní silnici stavební dozor si měl zabezpečit kaţdý stavebník sám.

p. Čada

- proč nebylo vydáno hromadné stavební povolení na domovní přípojky vodovodu a plynovodu
na Koreji - MÚ Rokycany stavební odbor vydá stavební povolení jen stavebníkovi (občanovi).
Obec v tomto případě nepovaţuje za stavebníka.
- přednesl stanovisko bytové komise k bytové situaci v obci a dále zveřejnil pořadník ţadatelů
o byt

6. Usnesení
Návrh na usnesení přednesl p. Vild:
1) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti za období červenec 1997 - září 1997.
2) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření za I. pololetí 1997 a schvaluje ji.
3) Obecní zastupitelstvo schvaluje
- opravu dešťových svodů a kanalizace v MŠ
- výměnu radiátorů v ŠD
- nátěr střechy zdravotního střediska
- opravu střechy na přístavbě ZŠ
- prodej automobilu GAZ z nepotřebných zásob SDH Holoubkov.
4) Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi obce
- zveřejnit vyhlášku o prodeji automobilu GAZ z nepotřebných zásob SDH Holoubkov a prodej zrealizovat
- připravit návrh plánu investic a stanovit priority pro rok 1998.

7. Závěr
Starosta obce ukončil veřejné zasedání a poděkoval spoluobčanům za aktivní účast.

29.9.1997

Zapsal: Ing. Petr SUCHÝ

Ověřovatelé zápisu:

p. Černý
p. Grímm

Příští pracovní porada se koná 20.10.1997 v 18 hod.
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