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Obec Holubice  

Zápis  
ze 6. zasedání zastupitelstva obce Holubice konaného 8.července 2021 v zasedací místnosti OÚ 

  

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

Matuška, Ilona Marinčová, Stanislav Přibyl  

Omluveni: Václav Ondráček, Petra Šujanová 

 

 

Program zasedání: 
 

1) Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu  

2) Schválení finanční podpory obcím postiženým živelnou katastrofou 

3) Rozpočtové opatření č. 5 

 

  

1. Pan starosta Petr Hanák zahájil v 18.00 hodin 6. zasedání zastupitelstva obce Holubice. Přivítal 

zastupitele a občany. Zápis z minulého zasedání nebyl dosud zveřejněn. Jako zapisovatelku určil 

paní Evu Karnetovou, jako zpracovatele souhrnného usnesení navrhl pana Marka Matušku a paní 

Markétu Chromou a jako ověřovatele zápisu navrhl pana Dalibora Koukala a pana Zbyňka 

Dominika Koukala. Pan starosta přednesl návrh programu.  Požádal zastupitele o schválení 

programu a ověřovatele zápisu. 

  

Usnesení č. 1       Hlasování 7 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje program zasedání a ověřovatele zápisu pana Dalibora Koukala a 

pana Zbyňka Dominika Koukala. 

 

2. Ve čtvrtek 24.června 2021 bylo tornádem těžce zničeno několik obcí na Moravě. Vedení obce 

se rozhodlo poskytnout finanční podporu ve výši 100 000 Kč postiženým obcím. Z důvodu 

jednodušší administrace budou finanční prostředky poskytnuty prostřednictvím DSO Ždánický 

les a Politaví. Zaslané finance budou odeslány do Hodonína a následně přerozděleny postiženým 

obcím. 

 

Usnesení č. 2       Hlasování 7 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje neinvestiční příspěvek 100.000,-Kč, který bude zaslán přes účet 

DSO Ždánický les a Politaví na pomoc obcím postižených živelnou pohromou. 

 

3. Pan Marek Matuška přednesl návrh rozpočtového opatření č. 5/2021. 

 

Usnesení č. 3       Hlasování 7 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021. 

 

Různé: 

• Pan Hradečný položil panu starostovi 3 otázky.1. kdy bude dokončena odpočinková zóna 

za jeho domem, 2. jestli by nešel ořezat keř před domem pana Slavíčka z důvodu 

bezpečnosti v křižovatce a 3. zda se neuvažuje o audiovizuálním záznamu zastupitelstev. 

Pan starosta odpověděl že o audiovizuálním záznamu jednání zastupitelstev vedení obce 

neuvažuje, ohledně keře před domem pana Slavíčky zjistí, zda je na obecním pozemku a 

úprava odpočinkové zóny v Curdíku je v plánu.  

• Pan Přibyl se zeptal, zda by se nemohl udělat nástřik asfaltové penetrace na cestě od 

Blažovic ke kostelu. Pan starosta odpověděl, že zjistí vytíženost firem na tyto práce.  
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Paní Chromá přednesla návrh souhrnného usnesení. Pan starosta poděkoval zastupitelům a 

občanům účast a v 18.15. hod zasedání ukončil. 

 

Zapsala: Eva Karnetová 

Holubice 9.7.2021 

 

 

 

 

 

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

       Petr Hanák                         Ilona Marinčová 

       starosta obce             místostarostka obce  

 

 

  

 

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

        Zbyněk Dominik Koukal                                               Dalibor Koukal 

            ověřovatel zápisu                                                       ověřovatel zápisu  

                

                  

 

 

 

 

 

 

 

    

 


