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Obec Holubice  

 

Zápis  

 

ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Holubice konaného 15. 12. 2022 v zasedací místnosti OÚ 

  

Přítomni: Hochman Karel, Horňák Jiří, Hradečná Marie, Krejčí Zdeněk, Marcoň Petr, 

Marinčová Ilona, Šujanová Petra 

Omluvení: Chromá Markéta  

 

Navržený program: 

1. Slib nového člena zastupitelstva Ing. Karla Hochmana. 

2. Schválení programu, jmenování zapisovatele, jmenování předkladatelů souhrnného    

usnesení, volba ověřovatelů zápisu. 

3.  Odměny neuvolněným funkcionářům od 1. 1. 2023 – 3 611 Kč. 

4.  Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. 

5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2023 o místním poplatku ze psů. 

6. Obecně závazná vyhláška obce Holubice č. 3/2023 o místním poplatku za užívání   

veřejného prostranství. 

7. Směrnice o místních poplatcích. 

8. Směrnice o poskytování darů a příspěvků. 

9. Rozpočet ZŠ a MŠ Holubice na rok 2023. 

10. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Holubice. 

11. Rozpočet Obce Holubice na rok 2023. 

12. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Holubice.  

13. Cenová nabídka sdruženého odběru energií (plynu a elektřiny) od společnosti LAMA 

energy a.s. pro rok 2023. 

14. Příloha č. 1 a č. 2 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu se společností 

AVE CZ, odpadové hospodářství s.r.o. 

15. Pravidla pro udělování pamětních medailí. 

16. Stočné pro na rok 2023. 

17. Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. SPP/035/2019 o zajištění provozu a pachtu 

vodohospodářského zařízení. 

18. Plán inventarizace. 

19. Audit vnitřního kontrolního systému. 

20. Zmocnění starosty Jiřího Horňáka pro jednání s Odborem územního plánování Slavkov. 

21. Územní plán – projednání podnětů po řádném termínu podávání žádostí. 

22. Pověření starosty pro jednání se společností RAKOVEC, a.s. 

23. A99 – Dodatek č. 3 ke smlouvě. 

24. Odvolání člena kontrolního výnoru. 

25. Schválení udělení medailí. 

 

Různé: 

• Zpráva finančního výboru. 

• Lunapark žádost.  

• Projednání odkoupení nemovitosti p. č. 414 k. ú. Holubice. 

• Výměny horních desek stolů v kulturním středisku. 

• Informace o prodloužení termínu dokončení stavby „Ochrana před přívalovými vodami 

Curdík.“  
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1. Pan starosta Jiří Horňák zahájil v 18.00 hodin 6. zasedání Zastupitelstva obce Holubice. 

Přivítal zastupitele a občany. 

Požádal o složení slibu nového člena zastupitelstva, Ing. Karla Hochmana, místo pana Petra 

Hanáka, který podal rezignaci na zastupitele. Ing. Hochman složil slib a podepsal listinu. 

 

2.  Pan starosta přednesl návrh programu. Proti zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny 

žádné námitky, je tedy platný. Jako zapisovatelku určil paní Evu Karnetovou, jako 

předkladatele souhrnného usnesení navrhl pana Zdeňka Krejčího a pana Petra Marconě, jako 

ověřovatele zápisu navrhl paní Petru Šujanovou a pana Marka Matušku. Program byl doplněn 

o bod č. 1 Slib člena nového zastupitelstva Ing. Karla Hochmana, bod č. 9 Rozpočet ZŠ a MŠ 

Holubice, bod č. 10 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Holubice, bod č. 12 Střednědobý 

výhled rozpočtu obce Holubice, bod č. 15 Pravidla pro udělování medailí, bod č. 16 Stočné na 

rok 2023, bod č. 17 Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. SPP/035/2019 o zajištění provozu a pachtu 

vodohospodářského zařízení, bod č. 18 Plán inventarizace, bod č. 19 Audit vnitřního 

kontrolního systému, bod č. 20 Zmocnění pana Jiřího Horňáka pro jednání s Odborem 

územního plánování Slavkov, bod č. 21 Územní plán – projednání podnětů po řádném termínu 

podávání žádostí, bod č. 22 Pověření starosty pro jednání se společností RAKOVEC, a.s., bod 

č. 23 A99 – dodatek č. 3 ke smlouvě, bod č. 24 Odvolání člena kontrolního výboru a bod č. 25 

Schválení udělení medailí. 

 

Usnesení č. 1      Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje program zasedání a ověřovatele zápisu paní Petru Šujanovou a 

pana Marka Matušku. 

 

3. Pan starosta navrhl odměny předsedům komisí a výborů od 1. 1. 2023 ve výší 3 611 Kč. 

Jedná se o pana Petra Marconě – finanční výbor, pana Zdeňka Krejčího – kontrolní výbor, Ing 

Vojtěcha Hradečného – komise pro rozvoj obce, Mgr. et Mgr Marii Hradečnou – komise pro 

školství, mládež a sport a paní Jarmilu Tupou – komise pro životní prostředí. Paní Markétě 

Chromé – sociálně zdravotní komise a paní Petře Šujanové – kulturní komise, byly odměny již 

odsouhlaseny. 

 

Usnesení č. 2      Hlasování 7 – 0 – 1 

         zdržel se pan Hochman 

Zastupitelstvo schvaluje odměny neuvolněným funkcionářům – předsedům výborů a 

komisí od   1. 1. 2023 ve výši 100 % dle platných směrnic, a to 3 611,-Kč podle nařízení 

vlády č. 318/2017 Sb. 

 

4. Obecně závazná vyhláška obce Holubice č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství mění sazbu poplatku z 500 Kč na 650 Kč za osobu a rok. Poplatek je 

splatný ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3. a do 30. 6. příslušného 

kalendářního roku.  

 

Usnesení č. 3      Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2023 o místním poplatku za 

provoz systému. shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, poplatek bude 650,-Kč na osobu a rok.  

 

5. Obecně závazná vyhláška obce Holubice č. 2/2023 o místním poplatku ze psů zvyšuje 

poplatek za psa ze 100 Kč na 200 Kč za kalendářní rok. Snížený poplatek pro seniory nad 65 

let v nové vyhlášce není. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá a 

osoba, která je držitelem průkazu ZTP, nebo ZTP/P. 
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Usnesení č. 4      Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2023 o místním poplatku ze psů. 

Poplatek za psa bude 200,-Kč. 

 

6. Z důvodu náročnosti zpracování Obecně závazné vyhlášky obce Holubice č. 3/2023 o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství, se projednání a případné schválení odkládá 

na dobu nutnou k přípravě této vyhlášky.  

 

Usnesení č. 5      Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje odložení projednání Obecně závazné vyhlášky obce Holubice č. 

3/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

 

7. Směrnice č. 2/2023 o poplatcích v obci Holubice stanovuje poplatky pro rok 2023 za užívání 

sálu kulturního střediska, tělocvičny a altánu v Curdíku. V sále kulturního střediska se navyšuje 

poplatek za kulturní a společenské akce ze 150 Kč za hodinu na 300 Kč za hodinu, max 1 500 

Kč. V tělocvičně se navyšuje poplatek pro místní občany z 250 Kč/hod na 300 Kč/hod, děti do 

15 roků ze 100 Kč/hod na 200 Kč/hod, pro přespolní ze 400 Kč/hod na 600 Kč/hod a pohybovky 

dětí ze 100 Kč/hod na 200 Kč/hod. Poplatek za pronájem altánu v Curdíku byl navržen ve výši 

500 Kč. Paní Šujanová navrhuje cenu pro seniory za pronájem sálu kulturního střediska           

100 Kč, a myslí si, že poplatek za pronájem altánu ve výši 500 Kč je vysoký. Navrhuje, aby 

pronájem altánu nebyl zpoplatněn.  Proběhla diskuze, názory občanů i zastupitelů se různily. 

Zastupitelé se dohodli, že poplatek za pronájem altánu v Curdíku bude 200 Kč. Na základě 

žádosti paní Slané, která zastupuje seniory, jim bude na hru Unicarling v sále kulturního 

střediska od obce poskytnuta dotace. 

 

Usnesení č. 6      Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje Směrnici č. 2/2023 o poplatcích v obci Holubice pro rok 2023.     

 

8. Věcné dary při dovršení životního jubilea, věcné dary při příležitosti vítání občánků a 

finanční dary pro pořádání kulturních a společenských akcí v obci se poskytují podle Směrnice 

o poskytování darů a příspěvků fyzickým osobám, spolkům a organizacím. Dle směrnice            

č. 1/2023 budou občanům u příležitosti dovršení věku 70, 75, 80, 85, 90 a nad 90 let 

poskytovány věcné dary v hodnotě 1 000 Kč, věcný dar při příležitosti vítání občánků v hodnotě 

do 800 Kč. Na kulturní akce, pořádané pro veřejnost v případě placené živé produkce, bude 

poskytnut příspěvek ve výši 4 000 Kč a na pořádání krojovaných hodů bude příspěvek 

6 000 Kč na jeden den akce. Na poskytnutí plnění není právní nárok. 

 

Usnesení č. 7      Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje Směrnici č. 1/2023 o poskytování darů a příspěvků. 

 

9. Pan starosta přednesl návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Holubice na rok 2023. Pan Marcoň zmínil, že 

rozpočet připomínkovala paní Hradečná, zejména původní položku 521 – dohody na mzdy, 

které paní ředitelka chtěla použít na zaplacení vyučování náboženství a další dohody. Paní 

ředitelka může na mzdy čerpat finance ze státního rozpočtu. Finanční výbor bere na vědomí 

připomínku. Aktuální částku 142 000 Kč bere finanční výbor jako rezervu návrhu rozpočtu 

s tím, že výdaje školy budou v průběhu roku 2023 zřizovatelem kontrolovány. Pan Marcoň 

navrhl, že pokud by finance z položky 521 měly být použity na platy zaměstnanců, tak jedině 

se souhlasem zřizovatele. Paní Hradečná řekla, že částku 142 000 Kč považuje jako velkou 

položku určenou jen na dohody. Nemá problém, aby tato částka byla použita na pomůcky, na 

počítače nebo na rekonstrukci. Pan Hochman navrhl, aby tato položka byla z rozpočtu odebrána 

a v případě potřeby paní ředitelka požádala o navýšení rozpočtu. Pan starosta dal hlasovat o 

odsouhlasení rozpočtu ZŠ a MŠ Holubice poníženého o částku 142 000 Kč. 

Paní Hradečná podala návrh, aby paní ředitelka v budoucnu předložila návrh rozpočtu 
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nejpozději do 1. listopadu. 

 

Usnesení č. 8      Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet ZŠ a MŠ Holubice na rok 2023. 

 

10. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Holubice vychází z rozpočtu plánovaného na rok 

2023 a navyšuje se o procentuální rezervu.  

 

Usnesení č. 9      Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Holubice. 

 

11. Návrh rozpočtu obce Holubice na rok 2023 byl vyvěšen na úřední desce obce Holubice. Pan 

starosta přednesl návrh rozpočtu. Pan Marcoň navrhl, aby byl rozpočet schvalován paragrafově, 

každý paragraf obsahuje jednotlivé položky. K rozpočtu z řad občanů nebyly vzneseny žádné 

připomínky. Paní Šujanová měla připomínku k paragrafu 3745, jedná se o péči o vzhled obce a 

veřejnou zeleň. Celková částka je 1 200 000 Kč. Pan Marcoň osvětlil jednotlivé položky (nákup 

materiálu, služeb, mzdy a odvody zaměstnanců). Pan starosta doplnil, že do rozpočtu jsou 

zahrnuty žádosti o příspěvek Mysliveckého spolku Holubice – Velešovice, Tělovýchovné 

jednoty Holubice, paní Anny Ondráčkové na údržbu krojů, Českého svazu včelařů a paní Petry 

Šujanové na nákup sportovních potřeb do haly.  

 

Usnesení č. 10     Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Holubice na rok 2023. 

 

12. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Holubice na roky 2024 až 2025 byl vyvěšen 

na úřední desce obce Holubice dne 1. 12. 2022. K dnešnímu dni není splněna podmínka 

patnáctidenního vyvěšení, proto se odsouvá projednání tohoto bodu na příští zasedání, které se 

bude konat 22. 12. 2022.  

 

Usnesení č. 11     Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje odložení bodu č. 12 na příští zasedání. 

 

13. Společnost LAMA energy a.s. dodala cenovou nabídku sdružené dodávky zemního plynu a 

cenovou nabídku sdružené dodávky elektřiny pro obec a ZŠ a MŠ Holubice. Garance spotových 

cen je na 12 měsíců.  

  

Usnesení č. 12     Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku sdruženého odběru energií (plynu a elektřiny) 

od společnosti LAMA energy a.s. pro rok 2023. 

 

14. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství poslala Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 ke Smlouvě 

č. S/05000009/31600768/16. Příloha č.1 je specifikační list s účinností od 1. 1. 2023 a příloha 

č. 2 je cenová Příloha od 1. 1. 2023. Cenová nabídka od společnosti AVE CZ je výhodnější než 

nabídka společnosti Respono. Paní Marinčová sdělila, že společnost AVE CZ připraví svozový 

kalendář, který bude přiložen do zpravodaje. Z důvodu očekávaného velkého množství 

papírového odpadu během Vánoc, požádalo vedení obce společnost AVE CZ o přistavení 

velkoobjemového kontejneru na papír na parkoviště před OÚ, kde bude občanům k dispozici 

do konce roku. 

 

Usnesení č. 13     Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 ke Smlouvě o sběru, přepravě a 

odstraňování odpadu se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
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15. Místostarostka Ilona Marinčová již několik let přemýšlí o tom, že by bylo vhodné, aby obec 

ocenila významné osobnosti Holubic, jejichž význam přesáhl katastr obce Holubice. K tomu, 

aby osobnosti mohla být udělena pamětní medaile (plaketa), musí být stanovena Pravidla pro 

udělování pamětních medailí, která paní Marinčová přednesla. Paní Hradečná měla připomínku 

k tomu, že informace o navrhovaných osobnostech jsou tajné a zastupitelstvo má rozhodnout 

usnesením.  

 

Usnesení č. 14     Hlasování 7 – 0 – 1 

                                                                                         zdržela se paní Hradečná 

Zastupitelstvo schvaluje Pravidla pro udělování pamětních medailí Obce Holubice. 

 

 

16. Pan starosta informoval přítomné o ceně stočného na rok 2023. Dle kalkulace nákladů na 

ČOV bude cena za stočné na rok 2023 ve výši 51 Kč vč. DPH za 1 m3. 

 

Usnesení č. 15     Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje stočné na rok 2023 ve výši 51 Kč vč. DPH za 1 m3.  

 

17. Společnost VaK Vyškov a.s. předložila Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. SPP/035/2019 o zajištění 

provozu a pachtu vodohospodářského zařízení mezi Obcí Holubice a společností VaK Vyškov. 

Předmětem Dodatku č. 3 je výše pachtovného 42 549 Kč ročně a cena vodného ve výši          

48,52 Kč bez DPH. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu s účinností 1. 1. 2022.  

 

Usnesení č. 16     Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. SPP/035/2019 o zajištění provozu a 

pachtu vodohospodářského zařízení. 

 

18. Pan starosta přečetl složení inventarizačních komisí. Inventarizace proběhne od 31. 12. 2022 

do 17. 1. 2023.  

 

Usnesení č. 17     Hlasování  8 - 0 – 0  

Zastupitelstvo schvaluje plán inventarizace a složení inventarizačních komisí. 

 

19. Pan starosta přednesl nabídku společnosti DYNATECH na realizaci auditu účinnosti 

vnitřního kontrolního systému obce. Hlavním účelem auditu je kontrola, zda obec vede správně 

spisovou agendu, a zda by nebylo možné systém lépe automatizovat a kontrolovat. Audit od 

společnosti DYNATECH by byl zpracován do dvou měsíců za cenu 46 464 Kč vč. DPH.  

 

Usnesení č. 18     Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje Audit vnitřního kontrolního systému od společnosti 

DYNATECH. 

 

20. Pro jednání s Odborem územního plánování Slavkov ohledně nového územního plánu obce 

byl pověřen bývalý pan starosta Petr Hanák. Vzhledem k tomu, že obec má nového starostu, 

musí zastupitelstvo pověřit nového pana starostu Jiřího Horňáka k tomuto jednání. 

 

Usnesení č. 19     Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje zmocnění pana Jiřího Horňáka pro jednání s Odborem 

územního plánování Slavkov, jako osoby pověřené k jednání za obec, ohledně nového 

územního plánu obce. 

 

21. Při zpracování nového územního plánu obce byly na obec podány požadavky od majitelů 

pozemků v Holubicích o zapracování změny využití jejich pozemků do nového územního 
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plánu. Některé požadavky byly dodány po termínu, do kterého mohly být žádosti podány. Pan 

starosta se zeptal zastupitelů, zda na tyto požadavky bude brán zřetel. Pan Hradečný řekl, že 

tyto žádosti nemohou být zapracovány do nového územního plánu.   

 

22. Společnost Rakovec, a.s. má v katastru obce Holubice několik nemovitostí, např. budovy 

areálu zemědělského družstva, tzv. Panskou stodolu a polnosti, které jsou zajímavé pro využití 

obcí. Pan starosta požádal zastupitele o zmocnění ohledně jednání s představenstvem 

společnosti Rakovec, a.s.  

 

Usnesení č. 20     Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje pověření pana starosty pro jednání se společností Rakovec, a.s. 

 

23. Společnost ATELIER 99 s.r.o., zpracovatel projektové dokumentace nové ZŠ, požádala 

obec o finanční plnění. Dle smlouvy má proběhnout úhrada až po podání žádostí na úřady. Podat 

žádost na úřady je možné, až když jsou všechna vyjádření průchodná. Hlavní důvod, proč 

Atelier 99 nestihne do konce roku podat žádosti, je úprava projektu dle dodatku č. 2 na pasivní 

stavbu. Změna v projektu nebyla zpoplatněna, ale posunula termín dokončení. V dodatku č. 3 

ke smlouvě je, mimo jiné, uvedeno předání digitální dokumentace vyhotovených paré a 

aktuálně možnost plnění 50 % z nasmlouvané částky, což je cca 6 000 000 Kč. Zastupitelé se 

shodli, že plnění finančních závazků bude probíhat podle smlouvy, tedy až budou žádosti 

podány na úřad. Pan starosta dal hlasovat o schválení Dodatku č. 3 mezi Obcí Holubice a 

společností Atelier 99.  

 

Usnesení č. 21     Hlasování 0 – 8 – 0 

Usnesení č. 21 Dodatek č. 3 ke smlouvě mezi Obcí Holubice a společností Atelier 99 nebylo 

přijato.  

 

24. Pan starosta přednesl návrh na odvolání člena kontrolního výboru pana Petra Hanáka. 

Vyzval zastupitele k vyjádření. Paní Petra Šujanová řekla, že se zdrží hlasování, neměla 

příležitost o tom s panem Hanákem mluvit. Paní Hradečná odstoupila z funkce člena 

kontrolního výboru z důvodu pracovní vytíženosti. 

 

Usnesení č. 22     Hlasování 5 – 0 - 3  

                                      zdrželi se paní Šujanová, pan Matuška a pan Hochman 

Zastupitelstvo schvaluje odvolání člena kontrolního výboru pana Petra Hanáka. 

 

25. Místostarostka Ilona Marinčová podala žádost na udělení pamětní medaile panu Arnoštu 

Šmerdovi, zasloužilému sportovci, trenérovi a dlouholetému předsedovi TJ a panu Bohuslavu 

Adámkovi nejst., který reprezentuje naši obec v oblasti kulturní, společenské a také sportovní.  

 

Usnesení č. 23     Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje udělení pamětní medaile panu Arnoštu Šmerdovi a panu 

Bohuslavu Adámkovi nejst.  

 

Různé: 

• Pan Marcoň přednesl zprávu finančního výboru. Finanční výbor se seznámil se stavy na 

účtech, které jsou vedeny u jedné banky. V případě úpadku banky by obec přišla o 

všechny peníze. Navrhuje rozdělit finance alespoň do dvou bank.  

• Paní Marinčová přednesla informace o žádosti pana Doležala k hostování kolotočů při 

konání Václavských hodů. Pan starosta zjistí další možnosti a žádost bude projednána 

na zastupitelstvu v 1. čtvrtletí 2023.  

• Pan starosta informoval o možnosti odkoupení nemovitosti na p. č. 414 a 413/2 o 

výměře cca 600 m2. Jedná se o pozemek a stodolu pana Harnacha. 
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• Pan starosta seznámil přítomné se záměrem výměny horních desek třiceti stolů 

v kulturním středisku. Výměnu provedou obecní zaměstnanci, cena za desky je 31 000 

Kč včetně voděodolné úpravy okrajů.  

• Na kontrolním dni stavby“ Ochrana před přívalovými vodami Curdík“ bylo projednáno 

prodloužení termínu dokončení stavby o pět měsíců. Pan Pavel Šmerda k tomu dodal, 

že firma MIRROR CZ, zhotovitel stavby, měla za říjen a listopad zhotovit úsek mezi 

mosty, na který měla nakoupený materiál, ale obec dva měsíce odsouhlasovala odvoz 

suti. Myslí si, že některé vícepráce nebo méněpráce může řešit stavební dozor, nemusí 

je schvalovat zastupitelstvo.  

• Pan starosta zjistí možnosti placení stočného dle zákona. 

• Pan Hochman požádal, aby byly zápisy z jednání výborů a komisí k dispozici 

zastupitelům. 

• Pan Marcoň požaduje zveřejňovat všechny smlouvy a projekty na webových stránkách 

obce. Paní Marinčová řekla, že se na tom již pracuje. 

• Paní Hradečná podala podnět k bezpečnosti v obci, jedná se o křižovatku v Curdíku 

s odbočkou na Slavkov. 

• Paní Effenbergerová se zeptala, zda by k bytovým domům nemohla být opět umístěna 

dopravní značka Zóna 30. 

• Paní Marinčová pozvala občany na sportovní odpoledne pro děti ve sportovní hale ve 

čtvrtek 29. 12. a na vánoční koncert v pátek 30. 12. v kostele sv. Václava v Holubicích. 

Dále informovala, že se již mohou podávat přihlášky dětí na přívesnický tábor. 

 

Pan Zdeněk Krejčí přednesl návrh souhrnného usnesení. Pan starosta poděkoval za účast a ve 

21.00 hodin zasedání ukončil. 

 

Zapsala: Eva Karnetová 

 

Holubice 19. 12. 2022 

 

 

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

             Jiří Horňák                                       Ilona Marinčová 

   starosta obce                                               místostarostka obce 

 

 

    

 

 

 

 

 

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

        Marek Matuška                                                            Petra Šujanová 

      ověřovatel zápisu                                                         ověřovatelka zápisu 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


