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Obec Holubice  

 

Zápis  
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Holubice konaného 23.června 2020 v zasedací místnosti OÚ 

  

 

Přítomni: Petr Hanák, Markéta Chromá, Dalibor Koukal, Ilona Marinčová, Stanislav Přibyl, 

Petra Šujanová 

 

Omluveni: Zbyněk Dominik Koukal, Marek Matuška, Václav Ondráček 

 

Program zasedání:  
 

1) Technický bod. 

2) Zpráva kontrolního výboru. 

3) Smlouva o právu stavby na pozemcích obce parc. č. 565/43, 565/74 a 565/75.   

4) Vklad do základního kapitálu VaK Vyškov, a. s. 

5) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „rozšíření ČOV Holubice.“ 

6) Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě pohostinství U Kapličky. 

7) Schválení účetní závěrky obce za rok 2019. 

8) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019. 

9) Výběr zhotovitele parkoviště, altánu a sociálního zařízení v odpočinkové zóně Curdík 

10) Výběr dodavatele wourkoutového hřiště. 

11) Rozšíření zakázky na úpravu vstupu do OÚ. 

12) Dohoda o postoupení Smlouvy darovací a o spolupráci mezi Obcí Holubice a Goodman 

CZECH Republic s. r. o. a InPark Alpha Holubice s. r. o.  

13) Dodatek č. 2 ke Smlouvě darovací a o spolupráci mezi Obcí Holubice a InPark Alpha 

Holubice s. r. o. 

14) Dohoda o postoupení Smlouvy o právu k provedení stavby mezi Obcí Holubice a InPark 

Alpha Holubice s. r. o. 

15) Příspěvek pro oblastní charitu Hodonín. 

16) Plná moc pro mimořádnou valnou hromadu společnosti Respono, a. s. 

17) Rozpočtové opatření. 

18) Územní působnost MAS Slavkovské bojiště, z. s. na území obce Holubice. 

19) Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 599/6.  

20) Založení komise pro zeleň a životní prostředí. 

21) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Holubice. 

 

Různé: 

 

• Informace o rozšíření ČOV 

• Výstavba MŠ 

 

1. Pan starosta Petr Hanák zahájil v 18.00 hod 4. zasedání Zastupitelstva obce Holubice. Přivítal 

občany a zastupitele. Doplnil program zasedání o bod č. 2 zpráva kontrolního výboru, bod č. 18 

územní působnost MAS Slavkovské bojiště, z. s. na území obce Holubice, bod č. 19 žádost o 

odkoupení části obecního pozemku parc. č. 599/6, bod č. 20 založení komise pro zeleň a životní 

prostředí a bod č. 21 účetní závěrka ZŠ a MŠ Holubice. Z důvodu postoupnosti u bodů č. 12 a 13 

bylo přehozeno pořadí. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky ani 

připomínky, je tedy platný. 

 

Usnesení č. 1       Hlasování 6 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje program zasedání. 
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Pan starosta určil jako zapisovatelku paní Evu Karnetovou, jako ověřovatele zápisu navrhl paní 

Markétu Chromou a pana Stanislava Přibyla, jako předkladatele souhrnného usnesení paní Petru 

Šujanovou a pana Dalibora Koukala. 

 

Usnesení č. 2       Hlasování 6 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Markétu Chromou a pana Stanislava 

Přibyla. 

 

2. Pan Dalibor Koukal přednesl zprávu kontrolního výboru. Kontrola byla provedena 23. 6. 2020. 

Předmětem kontroly bylo plnění usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce Holubice. Kontrolní 

výbor neshledal žádné nedostatky. 

 

3. Smlouva o právu provést stavbu mezi Obcí Holubice a MIRROR Development s. r. o. na 

pozemcích obce parc. č. 565/43, 565/74 a 565/75 se týká výstavby dešťové a splaškové 

kanalizace v lokalitě Kruh Sadůvky, výstavba bytových a rodinných domů. 

 

Usnesení č. 3       Hlasování 6 – 0 – 0  

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí Holubice a Mirror 

Development s. r. o. na pozemcích obce parc. č. 565/43, 565/74 a 565/75. 

 

4. Hlavní řad vodovodu, který byl v obci vybudován v roce 1993 je již z větší části převeden do 

vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. (dále jen VaK VY). Některé části, 

které se postupně budují, budou na VaK VY převedeny následně naráz. Tyto kousky vodovodů 

jsou ošetřeny nájemními smlouvami. Aktuální pohledávka obce z nájemného činí 69 000,- Kč. 

Společnost VaK VY navyšuje základní kapitál, pohledávka obce Holubice bude vyúčtována proti 

upsání obecního podílu a na zvýšení základního kapitálu bude použito 69 000,- Kč, které by obec 

měla z nájemného dostat. Platit obec nic nebude, ale dostane 69 akcií v akciové společnosti VaK 

VY. Součástí této transakce je projednání a schválení vzájemného zápočtu pohledávek, úpis akcií 

a schválení Smlouvy o upsání akcií.  

 

Usnesení č. 4       Hlasování 6 – 0 – 0 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje peněžitý vklad obce do základního kapitálu 

společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov – Město, 

682 01 Vyškov, IČO 49454587 (dále jen „společnost“) za těchto podmínek: 

zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových kmenových akcií 

na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc 

korun českých), emisní kurz těchto akcií, který bude činit 1.000 Kč, bude splacen peněžitým 

vkladem, 

akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty 

určeným zájemcům, z toho: Obec Holubice, se sídlem Holubice, Holubice 61, PSČ 683 51, 

IČO 00542423, 69 ks, emisní kurz 69 kusů akcií, které budou nabídnuty obci, bude splacen 

peněžitým vkladem s tím, že podrobné podmínky pro upisování akcií a splácení emisního 

kurzu akcií jsou popsány v textu smlouvy o upsání akcií, který tvoří přílohu tohoto usnesení 

a je jeho nedílnou součástí, místem upisování bude sídlo společnosti Vodovody a kanalizace 

Vyškov, a. s., Brněnská 410/13, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov, lhůta pro upisování: dva 

týdny, přičemž prvním dnem této lhůty bude první den, následující po uplynutí lhůty pro 

upsání akcií s využitím přednostního práva. Upisovateli bude počátek této lhůty oznámen 

písemně, proti peněžité pohledávce společnosti vůči obci na splacení emisního kurzu akcií 

upsaných obcí ve výši 69.000 Kč bude smlouvou o započtení vzájemných pohledávek, jejíž 

text tvoří přílohu tohoto usnesení a je jeho nedílnou součástí, započtena peněžitá 

pohledávka obce vůči společnosti ve výši 69.000 Kč, s tím, že se jedná o peněžitou 

pohledávku ve výši 69.000 Kč, vyplývající ze smlouvy č. P/8/2009 o pronájmu a provozování 
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zařízení vodovodů a kanalizací, uzavřené dne 15. 9. 2009 mezi obcí Holubice a společností, 

pokud proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných obcí nebude 

započtena peněžitá pohledávka obce vůči společnosti, je obec povinna splatit emisní kurz 

upsaných akcií na účet číslo 35-4396710217/0100, vedený u Komerční banky, a. s., pobočky 

Vyškov, a to ve lhůtě do tří týdnů po upsání akcií. 

 

Zastupitelstvo obce současně schvaluje text smlouvy o upsání akcií a text smlouvy o 

započtení vzájemných pohledávek, týkající se obce, které tvoří přílohu tohoto usnesení a 

jsou jeho nedílnou součástí, a současně pověřuje starostu obce k uzavření těchto smluv. V 

případě, že některý z akcionářů využije přednostního práva upsat příslušnou část nových 

akcií, bude text smlouvy o upsání akcií a text smlouvy o započtení vzájemných pohledávek 

příslušně upraven; totéž platí i pro případné formální úpravy textu obou těchto smluv. 

 

5. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Holubice a Společností pro Holubice – 

rozšíření ČOV je pouze změna bankovního spojení. 

 

Usnesení č. 5       Hlasování 6 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Holubice a Společností 

pro Holubice – rozšíření ČOV. 

 

6. Na minulém zasedání byl schválen Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě mezi Obcí Holubice a 

panem Danielem Gerdou. Tento dodatek se týká pronájmu prostoru před hostincem p. č. 307/1 o 

výměře 174 m2 na kterém pan Gerda rozšířil plochu k posezení. Pan Přibyl upozornil, že nebyl 

vyvěšen záměr pronájmu tohoto pozemku. Záměr pronájmu byl po zasedání vyvěšen, tudíž dnes 

mohou zastupitelé dodatek ke smlouvě schválit. 

 

Usnesení č. 6       Hlasování 6 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě pohostinství U Kapličky mezi 

Obcí Holubice a panem Danielem Gerdou.  

 

7. Pan Hanák předložil ke schválení účetní závěrku za rok 2019. Obsahem účetní závěrky jsou 

účetní výkazy za rok 2019 a jakým způsobem bylo o jednotlivých nákupech a pořizování majetku 

účtováno.  

 

Usnesení č. 7       Hlasování  6 – 0 – 0  

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Holubice za rok 2019 v plném rozsahu.  

 

8. V návrhu závěrečného účtu za rok 2019 jsou údaje o sídle obce, počtu zastupitelů, počtu 

zasedání, pracovní smlouvy dohody o činnosti, hospodaření obce, pohyb majetku, stavby, drobný 

hmotný majetek, pozemky, nedokončené investice, pohledávky, poskytnuté zálohy na energie, 

neuhrazené faktury, svoz odpadů, transfery a stavy účtů obce. Návrh závěrečného účtu byl 

vyvěšen na úřední desce obce. Podkladem pro schválení hospodaření bez výhrad je závěrečná 

zpráva o přezkoumání hospodaření firmou TOP Auditing s. r. o. Doporučuje schválit s doložkou: 

toto projednání se uzavírá vyjádřením dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech takto: zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce bez výhrad.  

 

Usnesení č. 8       Hlasování  6 – 0 – 0  

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2019 bez výhrad.  

 

9. Na zhotovitele parkoviště, veřejného osvětlení, hygienického zařízení vč. přípojek, 

workoutového hřiště místo na cvičení pro starší občany, oválek pro děti a další v Curdíku bylo 

vypsáno výběrové řízení. Byly podány čtyři nabídky. Výběrová komise doporučila firmu Mirror 

CZ spol. s r. o. za částku 5 465 663,- Kč vč. DPH. 
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Usnesení č. 9       Hlasování  6 – 0 – 0  

Zastupitelstvo schvaluje Mirror CZ spol. s r.o. jako zhotovitele parkoviště, altánu, 

sociálního zařízení, IS, cest a ploch pro workoutová hřiště dle projektu v odpočinkové zóně 

Curdík za cenu 5. 465. 663,- Kč včetně DPH. 

 

10. Vedení obce oslovilo čtyři dodavatele na zhotovení workoutového hřiště a cvičebních prvků 

pro seniory.  Na základě požadavků obce předložily svou nabídku. Z dodaných nabídek vychází 

nejlépe společnost WORKOUTLAND CZ Clean4you s. r. o. Cena za prvky a montáž od této 

společnosti za workoutového hřiště je 299 700,- Kč bez DPH, za dodávku a instalaci fitness 

prvků je 198 400,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 10      Hlasování  6 – 0 - 0   

Zastupitelstvo schvaluje nákup a montáž workoutového hřiště od společnosti Clean4you, s. 

r. o. za cenu 299 700,- Kč bez DPH a dodávku a instalaci fitness prvků za cenu 198 400,- Kč 

bez DPH.  

 

11. Na minulém zasedání zastupitelstva obce byla schválena úprava vchodu do budovy obecního 

úřadu, tzn. výměna vstupních dveří a umístění elektronické úřední desky. Po zvážení se vedení 

obce dohodlo, že by bylo vhodné zároveň nechat zhotovit novou podlahu ve vestibulu a vyměnit 

vstupní dveře na poštu, zdravotní středisko a na obecní úřad. Nejvýhodnější nabídka na dveře 

byla od firmy KTV servis, nabídla dvoukřídlé hliníkové dveře za cenu 100 200,- Kč bez DPH. Na 

zhotovení nové podlahy byla vybrána firma ATEMIT, s. r. o. průmyslové podlahy za cenu 

136 000,- Kč bez DPH. Pan Přibyl k tomu vznesl dotaz, zda by nebyly vhodnější dřevěné dveře. 

Paní Šujanová odpověděla, že dveře musí splňovat určité parametry. Protože jsou to velmi často 

používané dveře, nedoporučují se dřevěné kvůli oděru a rozbití. 

 

Usnesení č. 11      Hlasování  5 – 0 – 1  

         zdržel se pan Přibyl 

Zastupitelstvo schvaluje rozšíření zakázky na úpravu vstupu do OÚ o výměnu dveří do OÚ, 

pošty a zdravotního střediska – dodavatel KTV servis, s. r. o. za cenu 102 200,- Kč bez DPH 

a zhotovení nové podlahy ve vstupní hale od společnosti ATEMIT, s. r. o. za cenu 136 000,- 

Kč bez DPH. 

 

12. Další tři body se týkají potencionální průmyslové zóny. Jedná se o lokalitu u křižovatkky na 

Pozořice. Společnost Goodman Czech Republic s. r. o. tam plánuje vystavět logistické centrum. 

V té to věci byla v roce 2018 uzavřená Smlouva darovací a o spolupráci mezi Goodman Czech 

Republic s. r. o. a Obcí Holubice. Firma Goodman Czech Republic s. r. o dodala  k podpisu tři 

smlouvy, a to Dohodu o postoupení Smlouvy darovací a o spolupráci mezi Obcí Holubice, 

Goodman Czech Republic s. r. o a InPark Alpha Holubice s. r. o., dále Dodatek č. 2 ke Smlouvě 

darovací a o spolupráci mezi Obcí Holubice a  InPark Alpha Holubice s. r. o. a Dohodu o 

postoupení Smlouvy o právu k provedení stavby mezi Obcí Holubice a InPark Alpha Holubice s. 

r. o. Předmětem Dohody o postoupení Smlouvy darovací a o spolupráci je převod veškerých práv 

a povinností investora Goodman Czech Republic s. r. o  na nového investora InPark Alpha 

Holubice s. r. o. V Dodatku č. 2 ke Smlouvě darovací a o spolupráci mezi Obcí Holubice a InPark 

Alpha Holubice s. r. o.  dochází k doplnění podmínek úhrad jednotlivých odměn specifikovaných 

ve Smlouvě uzavřené v roce 2018 mezi Obcí Holubice a Goodman Czech Republic s. r. o.   

Dodatek č. 2 obsahuje požadavek na podíl úhrady zkapacitnění ČOV. V případě, že bude 

povolená stavba, bude vydáno stavební povolení a projekt bude realizován, bude obec mít plnění 

ve smyslu částečné úhrady na stavbu rozšíření ČOV. Obec vyčíslila celkové náklady na rozšíření 

ČOV. Stávající kapacita ČOV je 1200 ekvivalentních osob, po rozšíření dojde k navýšení 

kapacity na 2 762 ekvivalentních osob a investor si nárokuje 280 ekvivalentních osob, které chce 

do budoucna napojit. Tudíž se budou podílet částkou 5 993 410,- Kč. Částka ve výši 2 996 705,- 
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Kč bude vyplacena ve lhůtě do deseti dnů od právní moci stavebního povolení na splaškovou 

kanalizační přípojku, druhá část ve výši 2 996 705,- Kč bude vyplacena ve lhůtě do deseti dnů od 

kolaudačního souhlasu kterékoli části projektu nebo do deseti dnů od zahájení užívání kterékoli 

části projektu, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Další paragraf Dodatku č. 2 ke 

Smlouvě darovací a o spolupráci specifikuje smluvní odměnu. Goodman Czech Republic s. r. o 

se zavázal, že poskytne obci příspěvek ve výši 5 000 000,- Kč. Tato částka je rozdělena na dvě 

části: 2 000 000,- Kč a 3 000 000,- Kč. Druhá část příspěvku 3 000 000,- Kč bude zaplacena do 

šedesáti dnů poté, kdy kolaudační souhlas nabude právní moci. Za účelem zajištění úhrady této 

částky se investor zavazuje poskytnout bankovní záruku nebo ručitelský závazek společnosti 

Goodman Czech Republic s. r. o., nebo jiný zajišťovací instrument na částku 3 000 000,- Kč. 

Zajišťovací instrument poskytne investor na výzvu Obce.  

Dohodou o postoupení Smlouvy o právu k provedení stavby mezi Obcí Holubice, Goodman 

Czech Republic s. r. o. a InPark Alpha Holubice s. r. o. se převádí Smlouva z původního investora 

Goodman Czech Republic s. r. o. na InPark Alpha Holubice s. r. o.  

    

 

Usnesení č. 12      Hlasování  5 – 1 – 0 

         proti paní Šujanová  

Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o postoupení Smlouvy darovací a o spolupráci mezi Obcí 

Holubice, Goodman Czech Republic s. r. o a InPark Alpha Holubice s. r. o. 

 

 

Usnesení č. 13      Hlasování  5 – 1 – 0 

         proti paní Šujanová  

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě darovací a o spolupráci mezi Obcí 

Holubice a InPark Alpha Holubice s. r. o. 

 

Usnesení č. 14      Hlasování  5 – 1 – 0 

         proti paní Šujanová  

Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o postoupení Smlouvy o právu k provedení stavby mezi 

Obcí Holubice, Goodman Czech Republic s. r. o. a InPark Alpha Holubice s. r. o. 

 

15. Obec byla požádána Diecézní charitou Brno - Oblastní charita Hodonín, která zabezpečuje 

pomoc nemocným občanům Holubic o příspěvek na provoz. V loňském roce byl charitě 

poskytnut příspěvek ve výši 15 000,- Kč. Pan starosta navrhl poskytnou stejnou částku i letos. 

 

Usnesení č. 15      Hlasování  6 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek 15 000,- Kč pro Oblastní charitu Hodonín a Smlouvu o 

poskytnutí příspěvku. Zastupitelstvo pověřuje pana starostu k podpisu smlouvy. 

 

16. Obci byla zaslána pozvánka na jednání mimořádné valné hromady společnosti RESPONO, a. 

s. Pro zastupování obce na valné hromadě je potřeba plná moc. Na valnou hromadu byl 

delegován pan starosta Petr Hanák. 

 

Usnesení č. 16      Hlasování  6 – 0 – 0  

Zastupitelstvo schvaluje Plnou moc pro starostu Petra Hanáka k zastupování obce na 

jednání mimořádné valné hromady společnosti Respono, a. s. 

 

17. Pan starosta přednesl návrh rozpočtové opatření č. 3/2020.  

 

Usnesení č. 17      Hlasování  6 – 0 – 0  

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020. 
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18. MAS Slavkovské bojiště poskytuje služby podnikatelům v regionu a pomáhá při žádostech o 

dotace. Od roku 2021 do roku 2027 začíná nové programové období na dotační tituly. K zajištění 

služby v rámci obce Holubice potřebuje MAS Slavkovské bojiště souhlas zastupitelstva 

k zařazení správního území obce Holubice do působnosti MAS Slavkovské bojiště. 

 

Usnesení č. 18      Hlasování  6 – 0 - 6  

Zastupitelstvo schvaluje zařazení správního území obce Holubice do územní působnosti 

integrované strategie MAS Slavkovské bojiště na programové období 2021 až 2027. 

 

19. Manželé Radošínští požádali o odkoupení části pozemku p. č. 599/6 o výměře cca 127 m2.  

Jedná se o pozemek vedle bytového domu č. 2. Tento pozemek bude využitý jako zahrádka. 

K projednání prodeje je třeba na úřední desce obce vyvěsit záměr prodeje.  

 

Usnesení č. 19      Hlasování  6 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p. č. 599/6 k.ú. Holubice 

 

20. Paní Petra Šujanová požádala zastupitele o schválení založení Komise pro zeleň a životní 

prostředí. Účelem komise by bylo zvelebování obce. Vyzvala občany, kteří mají zájem, aby se do 

komise přihlásili. Předsedkyní komise je navržena paní Petra Šujanová. 

 

Usnesení č. 20      Hlasování  6 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje založení komise pro zeleň a životní prostředí a předsedkyni komise 

paní Petru Šujanovou. 

 

21. Obec dle zákona č. 128/2000 Sb. schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací. Obec 

Holubice má jednu příspěvkovou organizaci, a to Základní školu a mateřskou školu Holubice, 

okres Vyškov, příspěvková organizace. Obsahem účetní závěrky jsou roční výkazy k hospodaření. 

 

Usnesení č. 21      Hlasování  6 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2019 příspěvkové organizace Základní 

škola a mateřská škola Holubice, okres Vyškov, příspěvková organizace. 

 

Různé: 

• Pan starosta informoval o průběhu stavby rozšíření ČOV. 15 května bylo předáno 

staveniště. Je vybagrovaná stavební jáma pro výstavbu odkalovací nádrže, práce postupují 

podle plánovaného harmonogramu. Celá stavba by měla být hotová do konce května 

2021. 

• Do mateřské školy na školní rok 2020/2021 nebylo přijato 16 dětí. Tento počet dětí bude 

přijatý do nové třídy MŠ, která se staví v bytovém domě v Kruhu. Zda to bude již v září 

nebo později se nyní nedá říct. Vedení obce dohodlo s firmou SKR Trade, která staví 

v Curdíku rodinné domy, výstavbu další třídy MŠ pro 24 až 28 dětí. Investor MŠ postaví 

na vlastní náklady a obci ji bude deset let pronajímat. Po této době nabídne odkup za 

pořizovací hodnotu.  

• Pan starosta seznámil přítomné s demografickou studií, která se týká nárůstu obyvatel do 

roku 2029. V roce 2029 by měl být počet dětí školou povinných v Holubicích cca 300.  

• Pan Přibyl se zeptal, co bude vedení obce dělat s tím, že pan Mik na obecním pozemku za 

mlatem pana Brtníka postavil bránu a provedl stavební úpravy na parkoviště. Paní Ilona 

Marinčová odpověděla, že hned druhý den po upozornění na skutečnost (v pondělí 22. 6. 

2020) se tam byla podívat. Bylo jí panem Mikou sděleno, že na pozemku pana Brtníka 

parkuje karavany a bránu postavil kvůli krádežím. Dále sdělil, že brána bude zamčená 

pouze přes noc a klíč od brány dá sousedovi Ing. Pěršalovi i na obec. Paní Marinčová 

řekla, že v této věci budou s panem Mikou jednat.  
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• Pan Mazel se zeptal, pokud bude do pěti let postavená škola, jestli by ze stávající školy 

nemohla být MŠ, a tudíž by nebyla potřeba školka, která se bude stavět v Curdíku. Pan 

starosta odpověděl, že záleží na počtu dětí. Školka v bytovém domě v Kruhu bude 

v pronájmu na patnáct let s možností prodloužení. V případě, že nebude MŠ potřeba, tak 

prostory zůstanou majiteli.  

• Pan Maňásek se zeptal, zda vedení obce má v plánu vybudovat chodník v Kruhu ke státní 

silnici. Pan starosta řekl, že chodník by se měl v budoucnu zbudovat. 

• Paní Procházková se zeptala, zda pro nově postavené třídy MŠ bude vařit stávající 

kuchyně ve škole. Pan starosta odpověděl, že kapacitně kuchyně vyhovuje. Dále se paní 

Procházková zeptala, jakým způsobem budou děti do školek umísťovány. Pan starosta 

řek, že na to neumí odpovědět, ale myslí si, že v každé školce by měly být jak nejmladší 

děti, tak i ty starší.  

 

Paní Petra Šujanová přednesla návrh souhrnného usnesení a pan starosta v 19.40 hodin zasedání 

ukončil. 

 

 

Zapsala: Eva Karnetová 

Holubice 26. 6. 2020 

 

 

 

           ………………………..          ………………………….  

       Petr Hanák                         Ilona Marinčová 

       starosta obce             místostarostka obce  

 

 

 

 

               ………………………..           ...………………………… 

        Markéta Chromá                                                              Stanislav Přibyl 

      ověřovatelka zápisu                   ověřovatel zápisu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


