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  Obec Holubice  

Zápis  
ze 4. zasedání zastupitelstva obce Holubice konaného 9.6.2016 v zasedací místnosti OÚ  

Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů zastupitelstva z 15, Ing. Surman od bodu č.5  

Omluveni: pan Skoupý  Ing. Šmerda 

 

Program zasedání:  

 

1. Úvod  

2. Určení zapisovatele, návrh ověřovatelů zápisu a předkladatelů souhrnného usnesení  

3. Smlouva na věcné břemeno s firmou EON Distribuce, a.s.  

4. Příspěvek ulička u Hrubých na IS  

5. Nákup měřiče rychlosti  

6. Nákup traktoru a příslušenství  

7. Nákup tiskárny (multifunkce)  

8. Změna č. 6 ÚPO Holubice  

9. Charita – žádost o příspěvek na nové vozidlo pro vozíčkáře  

10. Dodatek smlouvy zábradlí Bajer 

11. Rozpočtové opatření č. 3  

12. Plná moc pro ČSOB – sjednání aktualizovaného pojištění obce  

13. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (BD 7 a 8) - Obec – Mirror  

14. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (BD 7 a 8) – Obec – RWE  

15. Smlouva o právu stavby – vjezd k RD ……….. – Curdík, pozemek p.č. 953/2  

 

 

 

 

 

Různé :  

 Kolaudace ČOV a kanalizace  

 Příspěvek  ……..  

 Zábradlí v Holubčáku  

 Termín sběru železného šrotu (i místo sběru)  

      

    

1. Pan starosta Stanislav Přibyl zahájil v 18:35 hod 4. zasedání zastupitelstva obce Holubice. 

Přednesl návrh programu. 

 

Usnesení č. 1       Hlasování 12 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje program zasedání. 

 

2. Pan starosta určil jako zapisovatele paní Karnetovou, jako předkladatele souhrnného usnesení 

navrhl pana Ondráčka a pana Koukala, ověřovatele zápisu paní Šujanovou a Ing. Vičara. 

 

Usnesení č. 2       Hlasování 12 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Šujanovou  a Ing. Vičara.   
 

3. Předmětem smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330038288/001 je zřízení 

kabelového vedení NN na pozemku p.č. 950/25 v k.ú. Holubice. Jednorázová náhrada za zřízení 

věcného břemene se sjednává ve výši 500,- Kč bez DPH.   

 

Usnesení č. 3       Hlasování 12 – 0 – 0 
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Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330038288/001 mezi 

Obcí Holubice a firmou E.ON Distribuce, a.s.  

 

4. Stavebníci v uličce u Hrubých (……….) požádali v roce 2013 o příspěvek na vybudování 

kanalizace. Byla jim přislíbena částka 50 000 Kč. Tato částka byla dána do rozpočtu obce v roce 

2013 a rozpočet byl schválen na 1. zasedání v únoru 2013. Příspěvek nebyl proplacen z důvodu 

nesplněných podmínek pro vyplacení příspěvku. V rozpočtu obce pro rok 2016 je tato částka 

zahrnuta. Částka 50 000 Kč bude rozdělena mezi uvedené stavebníky. 

 

Usnesení č. 4       Hlasování 12 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na vybudování kanalizace stavebníkům v uličce u 

Hrubých ve výši 50 000 Kč. 

 

5. Na minulém zasedání zastupitelé schválili zakoupení měřiče rychlosti v obci. Byly dodány 

nabídky od třech firem. Nejvýhodnější nabídku dadala firma JD ROZHLASY s.r.o. za cenu 

42 592 Kč vč. DPH plus cena montáže. 

 

Usnesení č. 5       Hlasování 13 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje nákup měřiče rychlosti od firmy JD ROZHLASY s.r.o. 

 

6. Obec již třetí rok plánuje koupení příkopového mulčovače. Po zkonzultování zkušeností 

z jiných obcí bylo zjištěno, že traktor, který obec vlastní, parametry nevyhovuje k použití 

příkopového mulčovače. Vedení obce navrhlo zakoupení nového traktoru s příslušenstvím. Přišly 

nabídky od 6 firem. V užším výběru bylo rozhodováno mezi traktory Branson 47 Hp, TYM 50,4 

Hp a Kioti NX 49Hp Mech. Pan místostarosta Ing. Pindryč s panem Leošem Koukalem navštívili 

obce, které tyto traktory mají a získávali reference. Po zhodnocení se nejlépe jevil traktor TYM 

50,4 Hp s příslušenstvím. Cena traktoru je 646 733 Kč, ceny příslušenství – čelní nakladač 

132 858 Kč, paletizační vidle 19 602 Kč, příkopové rameno 203 643 Kč, mulčovač 87 060 Kč, 

kartáč 140 481 Kč, radlice 50 639 Kč, sypač 80 586 Kč. Celková cena je cca 1 361 602 Kč. 

Všechny ceny jsou včetně DPH. 

 

Usnesení č. 6       Hlasování 13 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje nákup malotraktoru TYM 50,4 Hp včetně příslušenství  

 

7. U multifunkčního zařízení Develop, které je na OÚ již 10 let, by musela být provedena velká 

oprava - výměna přenosového válce obrazu a další komponenty. Výměna dílů by byla cenově 

nákladná a ekonomicky nevýhodná, bylo tedy navrženo zakoupit nové kopírovací zařízení. Firma 

TA Triumph Adler nabídla multifunkční stroj za 41 900 bez DPH, firma TONERMARKET s.r.o. 

nabídla kopírovací zařízení Kyocera TASKalfa 2551ci za cenu 41 500 bez DPH a nabídla 

výměnu tonerů, které jsou zakoupeny pro stávající kopírku, za tonery do nové kopírky. 

 

Usnesení č. 7       Hlasování 13 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje nákup kopírovacího zařízení Kyocera TASKalfa 2551ci od firmy 

TONERMARKET s.r.o. za cenu 41 500 Kč bez DPH. 

 

8. Majitelé 6ti pozemků v Kruhu požádali o změnu č.6 ÚPO Holubice. Jedná se o pozemky podél 

polní cesty od Hnízdilů směrem do Blažovic. Náklady na tuto změnu zaplatí majitelé pozemků. 

 

Usnesení č. 8       Hlasování 13 – 0 – 0 

Zastupitelé schvalují žádost na vypracování zadání změny č.6 ÚPO Holubice, s tím, že 

náklady uhradí majitelé pozemků. 
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9. Charita Hodonín, pobočka Slavkov požádala všechny obce slavkovského okrsku o příspěvek 

na koupi nového osobního motorového vozidla Citroen Berlingo s nájezdovou plošinou za cenu 

cca 580 000 Kč na přepravu imobilních osob do denního stacionáře do Slavkova. Bylo navrženo 

přispět částkou ve výši 10 000 Kč.   

 

Usnesení č. 9       Hlasování 13 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek 10 000 Kč pro Charitu Hodonín, pobočka Slavkov na 

koupi motorového vozidla Citroen Berlingo pro převoz imobilních osob. 

 

 

10. Na 2. zasedání obce dne 3.3.2016 byla schválena Smlouva o dílo s panem Alešem Bajerem na 

vybudování zábradlí v holubském kopci. Pan Bajer zabudoval patky na zábradlí v původním 

plánovaném umístění. S tím nesouhlasila 1 vlastnice pozemku, a proto se zábradlí bude přesouvat 

na druhou stranu chodníku k silnici a patky musely být odstraněny. Z tohoto důvodu se původní 

rozpočet navýší cca o 40 000 Kč. Změna umístění zábradlí k silnici vyžaduje povolení PČR a 

k tomu je třeba předložit jednoduchou projektovou dokumentaci. 

 

Usnesení č. 10      Hlasování 10 – 0 – 3 

      zdrželi se p. Hanák, Ing Pindryč, P. Šujanová 

Zastupitelstvo schvaluje vypracování jednoduché projektové dokumentace na zábradlí 

v holubském kopci pod školou v ceně cca 7 000 Kč.  
 

11. Pan Hanák přednesl návrh rozpočtového opatření č.3/2016.  

 

Usnesení č. 11      Hlasování 13 – 0 – 0  

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016.  

 

12. Plná moc pro ČSOB je pro sjednání pojištění movitých i nemovitých věcí obce. Obec je od 

roku 2012 pojištěná u hasičské vzájemné pojišťovny. Obec nemá pojištěné dětská hřiště a novou 

ČOV. Na Radě obce bylo projednáno, zda by nebylo vhodné oslovit pojišťovny, aby vypracovaly 

nabídky. Při kontrole smlouvy s Hasičskou pojišťovnou bylo zjištěno, že vypršel termín pro 

vypovězení pojistné smlouvy. Je tedy nutné aktualizovat stávající smlouvu s hasičskou 

vzájemnou pojišťovnou, kde bude zahrnuto pojištění ČOV a dětská hřiště. Na jaře příštího roku 

budou osloveny pojišťovny, aby podali nabídky na pojištění majetku obce. 

 

13. Předmětem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi Obcí Holubice a 

firmou Mirror Development s.r.o. je uložení IS a komunikace pro výstavbu BD č. 7,8  na 

pozemcích obce 558/1, PK 525, PK 526/1 a 558/9. 

 

Usnesení č. 12      Hlasování 13 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a 

Smlouvu o právu stavby na pozemcích obce mezi Obcí Holubice a firmou Mirror 

Development s.r.o. 

 

14. Předmětem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi Obcí Holubice a 

firmou RWE GasNet je výstavba plynovodního řadu a přípojky plynu BD 7,8. Věcné břemeno 

bude za úhradu 500 Kč.  

 

Usnesení č. 13      Hlasování 13 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na 

výstavbu plynovodního řadu přípojky plynu BD 7,8 mezi Obcí Holubice a firmou RWE 

GasNET. 
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15. Předmětem Smlouvy o právu stavby mezi Obcí Holubice a stavebníky ……… je zřízení 

vjezdu pro RD na parcele č. 952/16. 

 

Usnesení č. 14      Hlasování 13 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o právu stavby mezi Obcí Holubice a stavebníky ………. 

na zřízení vjezdu u RD na parcele č. 952/16.  

 

Různé: 

 V pátek 3.6.2016 proběhla závěrečná prohlídka ČOV a kanalizace Holubice. Byly zjištěny 

nepodstatné závady. Jedna ze závad byla, že nebyla orazítkovaná projektová 

dokumentace, bylo opraveno, další závada- nebylo SŽDS dodán příčný řez protlaku pod 

železničními tělesy – opraveno. K těmto protlakům budou dodány signalizační tyče ve 

výšce 1.80 m a nebyly zaměřeny 2 šachty. 

  V roce 1997 byl Radou obce panu ……. odsouhlasen příspěvek ve výši 13 730 Kč na 

ekologické vytápění. Podmínkou bylo doložení dokladu o provedení změny ve formě 

vytápění na ekologické. Pan ……. doložil požadované doklady až v letošním roce 

(vybudování nového topného systému bylo dokončeno v prosinci 2015). Tato částka 

nebyla zahrnuta do rozpočtu na rok 2016 a je tedy nutné toto ošetřit rozpočtovým 

opatřením. Pan Hanák navrhuje navýšit rozpočtové opatření č. 3 o částku 13 800,-- Kč.  .  

Usnesení č. 15      Hlasování 13 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtového opatření o částku 13 800 Kč.  

 Dle novely zákona o odpadech musí být na obci zajištěn sběr železného šrotu, buď sběrné 

místo ,nebo uspořádaný sběr železného šrotu. Ing. Surman sdělil, že v září 2016 bude TJ 

Holubice pořádat sběr železného šrotu. 

 Ing Surman přednesl požadavek TJ Holubice, zda by nemohla být dodána 1 popelnice na 

plasty na hřiště TJ.  

 Paní Ilona Marinčová přednesla návrh, aby byly po obci rozmístěny jednoduché nástěnky 

pro informace občanům. 

 Do domovních schránek byl občanům dodán dotazník, zda v případě získání dotace, by 

měli zájem o domácí kompostér. Pan Ondráček měl dotaz, zda by, když občané budou mít 

tyto kompostéry, nedojde ke snížení počtu bio kontejnérů v obci. Pa starosta řekl, že to 

vliv na snížení počtu bio kontejnérů mít nebude. 

 

Pan Ondráček přednesl návrh souhrnného usnesení a pan starosta ve 20.15 hod zasedání ukončil.    

 

Zapsala: Eva Karnetová  

 

Holubice 16.6.2016        

 

 

 

 

 

..............................       ..............................  

 Stanislav Přibyl                                                            Ing. Jiří Pindryč  

  starosta obce       místostarosta obce  

 

 

 

 

..............................       ...............................  

   Petra Šujanová        Ing. Miroslav Vičar  

ověřovatelka zápisu         ověřovatel zápisu  


