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Obec Holubice  

 

Zápis  
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Holubice konaného 27. srpna 2020 v zasedací místnosti OÚ 

  

 

Přítomni: Petr Hanák, Markéta Chromá, Dalibor Koukal, Zbyněk Dominik Koukal, Ilona 

Marinčová, Marek Matuška, Stanislav Přibyl, Petra Šujanová 

 

Omluveni: Václav Ondráček 

 

Program zasedání:  
 

Úvod  

1) Schválení programu zasedání. 

2) Schválení ověřovatelů zápisu. 

3) Zpráva kontrolního výboru. 

4) Výběr zadavatele výběrového řízení na projekty pro novou ZŠ.  

5) Změna priorit pro realizaci společných zařízení komplexních pozemkových úprav: 

Priorita č. 1: Nádrž N1 v trati „Rybník“ včetně hlavní polní cesty HC2.  

Priorita č. 2: Hlavní polní cesta HC5 včetně průlehů PR2a, PR2b a PR2c pro zajištění 

odvodu přívalových vod z oblastí nad Curdíkem. 

Priorita č. 3:  Rekonstrukce hlavní polní cesty HC4 -R od Kruhu po Blažovice. 

6) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SPP/035/2019 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského 

zařízení. 

7) Kupní smlouva mezi Obcí Holubice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na prodej obecního 

pozemku p. č. 1386. 

8) Pronájem části obecního pozemku p. č. 191/3. 

9) Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno 1030036472/002 pro kabel NN na pozemku 

obce parc. č.1461.  

10) Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV- 014330058168/001 pro kabel NN na pozemcích 

obce parc. č. 801/11, 811/10, 1474, 1475 a 1476.  

11) Změna územního plánu obce č. 8. 

12) Změna úpravy vstupu do OÚ. 

13) Oprava vytápění v budově OÚ.  

14) Nákup pozemků parc. č. 1494, 1495,1508, 1509 a 2098. 

15) Rozpočtové opatření č. 4. 

16) Výjimka z počtu žáků v MŠ na školní rok 2020/2021. 

 

 

 

Různé: 

 

• Informace o rozšíření ČOV. 

• Výstavba MŠ. 

• Václavské hody. 

• Bezpečnost silničního provozu. 

 

1. Pan starosta Petr Hanák zahájil v 18.00 hodin 5. zasedání zastupitelstva obce, přivítal 

zastupitele a občany. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky ani 

připomínky, je tedy platný. Přednesl návrh programu, který byl pozměněn a doplněn. Bod č. 5 
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výběr dodavatele projektů cyklostezky Holubice-Křenovice byl vypuštěn a nahrazen změnou 

priorit pro realizaci společných zařízení komplexních pozemkových úprav, doplněn byl o bod  

č. 14 nákup pozemků parc. č. 1494, 1495, 1508, 1509, 2098 a bod č. 16 výjimka z počtu žáků 

v MŠ na školní rok 2020/2021. 

 

Usnesení č. 1       Hlasování 8 – 0 - 0 

Zastupitelstvo schvaluje program zasedání. 

 

2. Pan starosta určil jako zapisovatelku paní Evu Karnetovou, jako ověřovatele zápisu navrhl paní 

Petru Šujanovou a pana Dalibora Koukala, jako předkladatele souhrnného usnesení paní Markétu 

Chromou a pana Stanislava Přibyla. 

 

Usnesení č. 2       Hlasování 8  – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Petru Šujanovou a pana Dalibora 

Koukala. 

 

3. Pan Dalibor Koukal přednesl zprávu kontrolního výboru. Kontrola byla provedena 5. 8. 2020. 

Předmětem kontroly bylo plnění usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Holubice. Kontrolní 

výbor neshledal žádné nedostatky. 

 

4. Obec se stala majitelem pozemku na výstavbu ZŠ. Pozemek je v kategorii orná půda, aktuálně 

probíhá proces změny územního plánu, kdy parcela bude převedena pro výstavbu školského 

zařízení. Náklady na výstavbu školy budou ve výši cca 180-200 mil Kč. Aby obec mohla žádat o 

dotace musí být zhotoveny projekty k územnímu řízení. Pan starosta oslovil několik firem na 

výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na stavbu ZŠ. Nejvhodnější nabídka 

byla podaná od firmy AP INVESTING, s. r. o. za cenu 59 290,- Kč vč. DPH. 

 

Usnesení č. 3       Hlasování 8 – 0 - 0  

Zastupitelstvo schvaluje zadavatele výběrového řízení na projekty pro novou ZŠ společnost 

AP INVESTING, s. r. o., za cenu 59 290,- Kč vč. DPH. 

 

5. Na obecní úřad byla podána žádost Ing. Pěršaly, aby na nejbližším zasedání byla projednána 

výstavba rybníka a zahájeny práce na projektu k vydání stavebního povolení a bylo přistoupeno 

k projektové přípravě na akce Ochrana Curdíku před přívalovými vodami a Nadregionální 

biokoridor. Následně byla tato žádost doručena občanům do domovních schránek. Ing. Pěršala si 

myslí, že v této věci vedení obce nic nepodniká. Pan starosta k tomu řekl, že na jednání sboru 

zástupců ohledně pozemkových úprav ze dne 15. 5. 2020, byly stanoveny priority v pořadí: 

Priorita č. 1: Hlavní polní cesta HC5 včetně průlehů PR2a, PR2b a PR2c pro zajištění odvodu 

přívalových vod z oblastí nad Curdíkem 

Priorita č. 2: Nádrž N1 v trati „Rybník“ včetně hlavní polní cesty HC2 

Priorita č. 3: Rekonstrukce hlavní polní cesty HC4 -R od Kruhu po Blažovice. 

V rámci vyjednávání s developerem, který staví rodinné domy v bývalém sadu za firmou Minit 

Bohemia byl podepsán dodatek Plánovací smlouvy. Investor se zavázal k úhradě paušální částky 

za každý zkolaudovaný RD na vybudování infrastruktury. Dále bylo dohodnuto, že v momentě, 

kdy se bude blížit konec hrubé stavby dojde k úpravě spojnice mezi panem Hochmanem a sadem. 

Dojde k prohloubení příkopy, na spodek budou umístěna betonová koryta a bude vyměněno 

potrubí do dešťové kanalizace s větším průměrem. V době, kdy pozemkové úpravy nabyly 

platnost (v červnu 2019), měl pan starosta jednání na pozemkovém úřadě s tehdejší vedoucí a 

Ing. Kramplem. Bylo mu sděleno, že pozemkový úřad nemá možnost společná zařízení 

realizovat. Aktuálně došlo ke změně situace, kdy pozemkový úřad připravuje na dalších pět let 

plán investic a pokud bude plán schválen, lze jednotlivá díla realizovat. Holubice do tohoto plánu 

zahrnuty jsou. Pozemkový úřad navrhuje změnu priorit obce Holubice, které byly stanoveny na 
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jednání sboru zástupců tak, aby priorita č.1 byla výstavba rybníka, priorita č. 2 zajištění odvodu 

přívalových vod z oblasti nad Curdíkem a priorita č. 3 polní cesta od Kruhu po Blažovice. Pokud 

bude zastupitelstvem schválena změna priorit, tak bude zaslána na Krajský pozemkový úřad 

žádost o zadání projektové dokumentace a realizace priorit plánu společných zařízení 

v komplexních pozemkových úpravách. Pan Přibyl se zeptal, když se změní priority, zda je šance 

na dotace na hlavní komunikaci pro pohyb zemědělské techniky. Pan starosta odpověděl, že 

pokud bude prostor a finanční prostředky, tak budou projektovat rybník a hlavní cestu po hrázi 

budoucího rybníka. Pan Přibyl připomněl, že v červnu 2016 napršelo v Curdíku během 

přívalového deště za hodinu 80 mm vody. Na 50 ha půdy je to 40 000 m3 vody. Na takové 

množství vody nebude stačit žádný příkop, ani zvětšení trubky v dešťové kanalizaci. Pan 

Krupička řekl, že když se schvaloval územní plán bylo řečeno, že rámcově za dva až tři roky by 

měl být zbudován protipovodňový val. Pokud zastupitelstvo schválí změnu priorit, tak by se měla 

vybudovat nějaká ochranná zeď, která by zachytila příval vody. Pan starosta požádal pana Přibyla 

o komentář k vybudování valu. Pan Přibyl informoval přítomné, že práce, které na vybudování 

valu začaly brzy skončily, protože v době, kdy se obec pokusila realizovat provizorní val, nastal 

problém s tím, že pozemky, na kterých by byl val postaven, nebyly ve vlastnictví obce. Díky 

pozemkovým úpravám už tento problém není, takže obec, když přenechá výstavbu rybníka 

pozemkovému úřadu, by měla provést ochranu Curdíku před přívalovými vodami z vlastních 

zdrojů.  

Paní Kabelová k tomu řekla, že Curdík byl vždy brán jako záplavová oblast a že záplavy jsou 

všude z důvodu, že lidé nerespektují přírodu. Měla také výhrady k velké výstavbě v Holubicích, 

prodeji zahrad a následné změně na stavební místo a k velkému provozu na komunikacích.  

Paní Hnízdilová měla připomínku k výstavbě nové komunikace u stavěných rodinných domů 

naproti jejich domu. Má obavy, že v případě přívalového deště jim voda z nově budované 

komunikace může zaplavit dům.  Zeptala se pana Přibyla, zda by si on nechal proti svému domu 

udělat takovou komunikaci. Pan Přibyl na to odpověděl, že dle projektu je tam retenční nádrž na 

povrchové vody. Pan Marcoň měl ještě připomínku k odvodňovacímu valu - v roce 2016 při 

přívalovém dešti byla od domu pana Hochmana místo silnice řeka a myslí si, že takové množství 

vody kanál nemůže pobrat. Je toho názoru, že by bylo zapotřebí začít pracovat na projektové 

dokumentaci na vybudování povodňového valu.  

 

Usnesení č. 4       Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje změnu pořadí priorit pro realizaci společných zařízení 

komplexních pozemkových úprav (KPÚ): 

Priorita č. 1: Nádrž N1 v trati „Rybník“ včetně hlavní polní cesty HC2  

Priorita č. 2: Hlavní polní cesta HC5 včetně průlehů PR2a, PR2b a PR2c pro zajištění 

odvodu přívalových vod z oblastí nad Curdíkem 

Priorita č. 3:  Rekonstrukce hlavní polní cesty HC4-R od Kruhu po Blažovice 

a zaslání žádosti na Krajský pozemkový úřad o zadání projektové dokumentace a realizaci 

priorit plánu společných zařízení v KPÚ. 

 

Usnesení č. 5       Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje zajistit výběrové řízení na projektové práce na hlavní polní cestu 

HC5 včetně průlehů PR2a, PR2b, PR2c pro zajištění odvodu přívalových vod z oblasti nad 

Curdíkem. 
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6.. Společnost VaK Vyškov zaslala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě č. SPP/035/2019 o zajištění 

provozu a pachtu vodohospodářského zařízení. V dodatku č. 1 se stanovuje cena nájemného ve 

výši 41 364,- Kč ročně za části vodovodního řadu, které nejsou převedeny do společnosti VaK 

Vyškov. 

 

Usnesení č. 6       Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SPP/035/2019 o zajištění provozu a 

pachtu vodohospodářského zařízení. 

 

7. Ředitelství silnic a dálnic požádalo o odkoupení pozemku p. č. 1386 o výměře 82 m2. Jedná se 

o nápravu pozůstatku, kdy se v 80. letech budovala silnice do Slavkova a nájezd na dálnici. 

Pozemek p. č. 1386 je ve vlastnictví obce, ale fyzicky je to silnice. ŘSD proto požádala o 

odkoupení tohoto pozemku za cenu 8 890,- Kč. Záměr prodeje pozemku byl vyvěšen na úřední 

desce obce.  

 

Usnesení č. 7       Hlasování 8 – 0 - 0  

Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Holubice a Ředitelstvím silnic a dálnic 

ČR na prodej obecního pozemku p. č. 1386 za cenu 8 890,- Kč. 

 

8. Pan Mik požádal o pronájem části obecního pozemku p. č. 191/3 o rozloze cca 220 m2. Pan 

Mik si zřídil na pozemku pana Brtníka a paní Kamarádové parkování pro karavany a na obecním 

pozemku postavil plot s bránou. Brána bude přes den otevřená a klíč od brány dostal Ing. Pěršala, 

aby měl přístup ke svému pozemku, klíč bude dodán i na obec. Aby pozemek mohl být pronajat, 

musí být vyvěšen na úřední desce obce záměr pronájmu.  

 

Usnesení č. 8       Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru pronájmu části pozemku p. č. 193/1. 

 

9. Předmětem Smlouvy č. 1030036472/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 

Obcí Holubice a E.ON Distribuce, a. s. je položení kabelu NN na pozemku obce p. č. 1461. Je to 

pozemek v Curdíku. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu v celkové výši 

1 500,- Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 9       Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 1030036472/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene mezi Obcí Holubice a E.ON Distribuce, a. s. pro kabel NN na pozemku obce p. č. 

1461. 

 

10. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV-014330058168/001 mezi Obcí Holubice a E.ON 

Distribuce, a. s. se týká kabelového vedení NN na pozemcích obce p. č. 801/11, 811/10, 1474, 

1475, 1476 v k. ú. Holubice. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve 

výši 6 500,- Kč bez DPH. Úplata bude obci uhrazena na základě faktury vystavené obcí.   

 

Usnesení č. 10      Hlasování 8 – 0 – 0  

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330058168/001 

mezi Obcí Holubice a E.ON Distribuce, a. s. pro kabel NN na pozemcích obce p. č. 801/11, 

811/10, 1474, 1475 a 1476 za jednorázovou náhradu 6 500,- Kč bez DPH.  
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11. Obec zakoupila pozemek p. č. 1903 na výstavbu ZŠ. V současné době je pozemek veden jako 

orná půda. Bylo zažádáno o změnu územního plánu. Vybraný zhotovitel změny č. 8 ÚP zpracoval 

návrh ÚP, kde se mění parcela z orné půdy na plochu občanská vybavenost Oš - školské zařízení. 

MěÚ Slavkov odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí dodal 

stanovisko pořizovatele územního plánu, které je třeba schválit.  

 

Usnesení č. 11      Hlasování 8 – 0 – 0  

Zastupitelstvo schvaluje stanovisko pořizovatele změny č. 8 územního plánu obce a návrh 

na pořízení změny č. 8 územního plánu obce vypracovaný Urbanistickým střediskem Brno, 

s.r.o.  

 

12. Na minulém zasedání bylo schváleno zhotovení nové podlahy ve vestibulu obecního úřadu. 

Tato podlaha měla být litá, po zjištění určitých okolností byla vyhodnocena jako lepší varianta 

pokládka klasické dlažby.  

 

Usnesení č. 12      Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje změnu úpravy vstupu do OÚ a záměnu lité podlahy od spol. 

Attemit za klasickou dlažbu. 

 

13. Loni v zimě začaly problémy v rozvodu vytápění budovy OÚ, jsou zde dvě větve topení. 

Kotle byly vyměněny v roce 2016, ale ventily a čerpadla jsou původní. Pan starosta oslovil 

několik firem, ale z důvodu jejich vytíženosti dostal pouze nabídku od firmy Marcel Pazderský. 

Pan Pazderský vyčíslil rekonstrukci kotelny na částku 138 315,- Kč vč. DPH a garantuje 

zhotovení díla do začátku topné sezóny.  

 

Usnesení č. 13      Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje opravu rozvodů a regulace vytápění v budově OÚ od firmy Marcel 

Pazderský za cenu 138 315,- Kč včetně DPH.  

 

14. Vedení obce bylo osloveno majiteli pozemků p. č. 1494, 1495, 1508, 1509 a 2098, zda by 

obec o tyto pozemky neměla zájem. Jedná se o pozemky v Curdíku, na jednom pozemku je 

vodárna, ze které využívává vodu družstvo Rakovec. Tyto pozemky by byly využity na ozelenění 

obce. Cena byla vyjednána na 38,- Kč za m2, rozloha pozemků je12 491 m2 a celková suma je 

474 658,- Kč + 2 000,- Kč za vklad do katastru nemovitostí. Pan starosta řekl, že pokud by obec 

pozemky koupila, tak společnost Rakovec bude mít možnost nadále vodu odebírat a bude na sebe 

brát veškeré případné náklady na opravy a údržbu celého vodovodu. Pan Koutný podotkl, že o 

vodu zájem mají.  

 

Usnesení č. 14      Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemků par. č. 1494, 1495, 1508, 1509 a 2098 o celkové 

výměře 12 491 m2 za cenu 474 658,- Kč + 2 000,- Kč za vklad do katastru nemovitostí. 

Zplnomocňuje starostu k podpisu kupní smlouvy a podání návrhu na vklad do katastru 

nemovitostí při splnění uvedených podmínek. 

 

15. Pan Matuška přednesl návrh rozpočtového opatření č. 4/2020. Příjmy se navyšují o částku   

4 351 000,- Kč, výdaje se navyšují o částku 1 200 100,- Kč.  

 

Usnesení č. 15      Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020. 
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16. Podle zákona může být v MŠ ve třídě 24 dětí, navýšeno může být na 28 dětí. Paní ředitelka 

ZŠ a MŠ Holubice požádala o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ z 24 na 28 dětí. 

Celkový počet dětí v MŠ Holubice ve školním roce 2020/2021 bude 56.  

 

Usnesení č. 16      Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje výjimku z počtu žáků ve třídě z 24 na 28 v MŠ Holubice na školní 

rok 2020/2021. 

 

Různé: 

• Pan starosta podal informace o průběhu rozšíření ČOV. Stavba je ve fázi betonování 

nádrží, mělo by probíhat do konce října. Souběžně probíhají přípravné práce na propojení 

stávajícího zařízení. Celá výstavba by měla být dokončena do konce května 2021.  

• Výstavba MŠ v Kruhu – předběžný termín částečné kolaudace nemovitosti je 

naplánovaný na 22. 9. 2020. Kolaudační rozhodnutí musí být předloženo na krajský úřad, 

bude povoleno navýšení kapacity a také dají povolení k provozování MŠ. Je předpoklad, 

že by třída MŠ mohla být k 1. 10. 2020 otevřena.  

• Vzhledem k opatření vlády kvůli koronaviru a nošení roušek nad 100 osob ve vnitřních 

prostorách se vedení obce a stárci Václavských hodů dohodli, že sobotní zábava se konat 

nebude, proběhne jen nedělní průvod stárků obcí a následně tanec u máje a venkovní 

posezení do 22 hodin. Slečna Adámková měla připomínku, že stárci si musí platit kroje a 

požádala obec o poskytnutí finančního příspěvku stárkům. Paní Šujanová se zeptala, zda 

by mohla sl. Adámková vyčíslit náklady stárků na kroje. Slečna Adámková odpověděla, 

že záleží na okolnostech, zda mají svoje kroje nebo půjčené, náklady se u každého liší. 

Paní Šujanová navrhla 1 500,- Kč pro dívky a 600,- Kč pro chlapce na boty, pánské kroje 

jsou obecní. Pan Daniel Gerda, nájemce pohostinství v Holubicích, navrhl možnost 

zaštítit hodovou zábavu před hostincem na základě pronájmu těchto prostor od obce. 

Zajistil by vyhřívané stany s tím, že by hodová zábava byla v sobotu i v neděli. Paní 

Šujanová řekla, že nabídka bude projednána se stárky.     

• Paní Effenbergerová se zeptala, kde si budou děti v nové třídě MŠ v Kruhu venku hrát. 

Pan starosta odpověděl, že letos v provozu zahrada u nové třídy nebude, ale paní učitelky 

mohou formou vycházky jít s dětmi na hřiště stávající MŠ. Paní Chromá informovala, že 

proběhne jednání se společenstvím vlastníků BD1, BD2 a BD3, aby si děti ze školky 

mohly chodit hrát na jejich dětské hřiště. 

• Vedení obce dostalo podnět ke zlepšení dopravní situace v obci. Dne 30. června 2020 

došlo k dopravní nehodě v Curdíku na křižovatce u odbočky na Slavkov. Manželé 

Hradeční předložili návrh na zlepšení dopravní situace. Pan starosta jejich návrh a 

protokoly o nehodě poslal na Policii ČR. V jejich vyjádření mimo jiné zaznělo, že 

odstranění porostu bránícího ve výhledu dle zaslaných fotografií z jejich pohledu netvoří 

překážku v rozhledu, který by byl v nesouladu s normou. Pan starosta řekl, že bude 

přemístěna informační cedule před křižovatkou, s umístěním dopravního zrcadla policie 

nesouhlasí.  

• Pan Hovězák měl připomínku, zda se nedá zaměřit na zvýšený provoz v Curdíku. Pan 

starosta odpověděl, že v minulosti byl instalován radar a ideální by bylo vybudovat 

zpomalovací ostrůvky. Komunikace, která vede přes obec není v jejím vlastnictví, je ve 

vlastnictví JmK. Pan Hovězák si myslí, že pro zlepšení situace by se měly začít dělat 

nějaké kroky. Pan Marcoň se zeptal, zda se plánuje posunutí značky začátek obce blíž ke 

Křenovicím, nebo zpomalení od mlýna. Pan starosta odpověděl, že při výstavbě 16-ti 

rodinných domů v Curdíku u mlýna je plánováno vybudování chodníku. Pan Krupička 

znovu upozornil na nebezpečí v prostoru před hostincem a zeptal se, zda by nebylo 

vhodné postavit na tomto prostranství plůtek, aby hrající si děti nemohly vběhnout do 

silnice. Pan Fajmon opětovně upozornil na nebezpečnou situaci křižovatky v Kruhu u 

zrcadla a zeptal se, zda se počítá s nějakou úpravou. 

• Paní Šujanová poděkovala všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na pořádání 
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přívesnického tábora. Dále pozvala občany na traktoriádu, která se bude konat na 

myslivecké střelnici v Holubicích 20. 9. 2020.  

• Paní Marinčová pozvala rodiče s dětmi na indiánský dětský den, který se uskuteční 

v neděli 30. 8. 2020 na hřišti TJ v Holubicích. 

• Pan Marcoň se zeptal na workoutové hřiště. V roce 2016 se na zasedání zastupitelstva 

schvaloval prodej pozemku na výstavbu domu pro seniory a byla vznesena podmínka 

zhotovení hřiště ze strany firmy Mirror, pan Šmerda tehdy řekl, že hřiště postaví. Na 

minulém zasedání zastupitelstva byla schválena částka 5 000 000,- Kč z rozpočtu obce na 

vybudování tohoto hřiště. Dle jeho názoru by hřiště měla financovat firma Mirror. Paní 

Šujanová vysvětlila, že s firmou Mirror bylo domluveno zbudování terénní úpravy. Pan 

Marcoň odpověděl, že v zápisu ze zasedání je uvedeno, že se obě strany dohodly, že 

v oblasti mezi plánovanými domky a tělesem železnice bude prostor pro vybudování 

chodníku a zařízení pro volnočasové aktivity s finanční spoluúčastí firmy Mirror. Pan 

Marcoň by chtěl vědět jakou spoluúčast má firma Mirror a jakou obec. Pan starosta 

odpověděl, že panu Marcoňovi vyhledá podklady. Pan starosta také vysvětlil, že pro 

workoutové hřiště bude vybudovaná plocha 8,5x8,5 m osazená obrubníky, terén na hřišti 

bude financovat Mirror a dodávku prvků bude financovat obec. Částka 5 000 000,- Kč je 

za celý areál: vybudování soc. zařízení, altánu, veřejného osvětlení, venkovního prostředí 

a parkoviště.  

Pan Marcoň vytkl zastupitelům, že obec málo využívá možnost žádat o dotace. Dále měl 

připomínku k dlažbě na budovaném parkovišti v odpočinkové zóně v Curdíku. Myslí si, 

že by bylo vhodnější dát zatravňovací dlaždice. Paní Šujanová řekla, že nepovažuje za 

vhodné na veřejné parkoviště použít místo dlažby zatravňovací dlaždice.   

 

Paní Markéta Chromá přednesla návrh souhrnného usnesení. Pan starosta poděkoval všem za 

účast na zasedání a ve 20.05 hod zasedání ukončil. 

 

 

 

Zapsala: Eva Karnetová 

Holubice 31. 8. 2020 

 

 

 

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

       Petr Hanák                         Ilona Marinčová 

       starosta obce             místostarostka obce  

 

 

 

 

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

         Petra Šujanová                                                              Dalibor Koukal 

      ověřovatelka zápisu                   ověřovatel zápisu  

 

  

 

 

 

  

  

 

 


