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Obec Holubice  

 

Zápis  

 

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Holubice konaného 22. 12. 2022 v zasedací místnosti 

obecního úřadu. 

  

Přítomni: Hochman Karel, Hradečná Marie, Chromá Markéta, Krejčí Zdeněk, Marcoň Petr, 

Marinčová Ilona, Šujanová Petra 

Omluvení: Horňák Jiří 

 

Navržený program: 

 

1) Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele, jmenování předkladatelů 

souhrnného usnesení, volba ověřovatelů zápisu. 

2) Střednědobý výhled rozpočtu obce Holubice. 

3) Projednání výzvy veřejné zakázky.  

4) Rozpočtové opatření č. 4. 

 

1. Paní místostarostka Ilona Marinčová zahájila v 18.30 hodin 7. zasedání Zastupitelstva obce 

Holubice. Přivítala zastupitele a občany. 

 

2.  Paní místostarostka přednesla návrh programu. Proti zápisu z minulého zasedání nebyly 

vzneseny žádné námitky, je tedy platný. Jako zapisovatelku určila paní Petru Šujanovou, jako 

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

ověřovatele zápisu navrhla pana Karla Hochmana a pana Marka Matušku.  

 

Usnesení č. 1       Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje program zasedání a ověřovatele zápisu pana Karla Hochmana a 

pana Marka Matušku. 

 

3. Paní místostarostka přednesla návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Holubice na roky 

2024 až 2025, který byl vyvěšen na úřední desce obce Holubice dne 1. 12. 2022.  

 

Usnesení č. 2       Hlasování 8 – 0 – 0            

Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Holubice na roky 2024 až 

2025. 

 

4. Výzva k podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace stavby s názvem 

„Zvýšení kapacity stávající MŠ a ZŠ Holubice“. Výzva byla zpracovaná na základě Vnitřní 

směrnice č. 1/2019 pro evidenci a zadávání zakázek malého rozsahu Obcí Holubice na dodávky 

a služby pod 2 mil. Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce pod 6 mil. Kč bez DPH. 

U těchto veřejných zakázek malého rozsahu text výzvy schvaluje zastupitelstvo. Výzva  

zahrnuje navýšení kapacity školky dočasnou stavbou trojtřídní dočasné kontejnerové budovy 

na školním hřišti a navýšení kapacity školy stavebními úpravami – přepažením dvou tříd 

mateřské školy vzniknou čtyři třídy školy.  

Zastupitelé poukázali na fakt, že jim výzva, která je prioritní a zásadní pro úpravu budov na 

školní rok 2023/2024, nebyla zaslána předem k prostudování.  

Manželé Vejmelkovi se dotázali na závěry ze schůzky svolané stavebním úřadem, která 

proběhla ve škole 22. 12. za účasti pana Dlabky, pana Vejmelky, projektanta nástavby ZŠ pana 

Bartáka, pana Bohdálka ze stavebního úřadu a místostarostky. Na schůzce byl všemi 

přítomnými podepsaný protokol, který obsahuje návrhy úpravy části oken budoucích 

podkrovních tříd průsvitnou fólií, aby nenarušovaly soukromí sousedních domů. Manželé 



2 

 

Vejmelkovi se zeptali na řešení problému parkování před školou, na současný stav a statický 

posudek budovy školy a na problém ztráty soukromí kvůli umístění oken v budoucím podkroví 

školy. Paní místostarostka informovala zastupitele o průběhu schůzky. Mezi zastupiteli a 

manželi Vejmelkovými proběhla na toto téma rozsáhlá diskuze. Další dotazy ze strany občanů 

směřovaly na stav přípravy výstavby nové základní školy, na prodloužení ochranného pásma 

železniční vlečky z 15 na 30 metrů a na negativní dopady tohoto prodloužení na projekt nové 

ZŠ. 

 

Usnesení č. 3       Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje odložení projednávání výzvy veřejné zakázky cenové nabídky 

na zpracování projektové dokumentace stavby s názvem „Zvýšení kapacity stávající MŠ 

a ZŠ Holubice.“ 

  

 

5. Pan Petr Marcoň přednesl návrh rozpočtového opatření č. 4/2022. 

 

Usnesení č. 4       Hlasování 8 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022. 

 

 

Různé: 

• Pan Švábenský se zeptal, proč byl pan Petr Hanák odvolán z kontrolního výboru. Paní 

Hradečná odpověděla, že impulsem bylo jeho odstoupení ze zastupitelstva, jeho 

naprostá nečinnost od ustavujícího zastupitelstva i v kontrolním výboru. Důvodem byla 

také špatná komunikace pana Hanáka s dotčenými orgány a se sousedy při projektování 

podkrovní nástavby na staré škole a při projektování nové školy. 

• 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.  

 

Pan Zdeněk Krejčí přednesl návrh souhrnného usnesení. Paní místostarostka poděkovala za 

účast, popřála všem přítomným do nového roku a v 19.35 hodin zasedání ukončila. 

 

Zapsala: Petra Šujanová 

 

Holubice 29. 12. 2022 

 

 

 

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

             Jiří Horňák                                       Ilona Marinčová 

   starosta obce                                               místostarostka obce 

 

 

 

 

 

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

        Marek Matuška                                                            Karel Hochman 

      ověřovatel zápisu                                                         ověřovatel zápis 


