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Obec Holubice  

 

Zápis  

 

z 1. zasedání Zastupitelstva obce Holubice konaného 4. ledna 2023 v zasedací místnosti OÚ 

 

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

Marinčová Ilona, Matuška Marek, Šujanová Petra 

 

Navržený program: 

 

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

volba ověřovatelů zápisu. 

2) Projednání výzvy veřejné zakázky ZŠ. 

3) Projednání výzvy veřejné zakázky MŠ. 

4)  Pověření pana starosty k zjištění stavu plánované nové čtyřproudové komunikace I/50 Slavkov – Bučovice. 

 

1. Pan starosta Jiří Horňák zahájil v 19.00 hodin 1. zasedání Zastupitelstva obce Holubice. Jako zapisovatelku 

určil paní Evu Karnetovou. jako ověřovatele zápisu navrhl paní Petru Šujanovou a pana Karla Hochmana, 

jako předkladatele souhrnného usnesení navrhl pana Zdeňka Krejčího a paní Markétu Chromou.  

 

Usnesení č. 1        Hlasování 9 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Petru Šujanovou a pana Karla Hochmana. 

 

Pan starosta přednesl návrh programu. Paní Šujanová požádala doplnit program o bod 4 pověření pana starosty 

k zjištění stavu plánované nové čtyřproudové komunikace Slavkov-Bučovice. 

 

Usnesení č. 2        Hlasování 9 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje program zasedání. 

 

2. Vedení obce hledá cestu, jak zajistit nedostatečnou kapacitu Základní školy Holubice. Jedno z řešení zvýšení 

kapacity ZŠ je v objektu stávající mateřské školy, kde jsou dvě třídy mateřské školy. Cílem je tyto dvě třídy 

přepažit a zbudovat čtyři třídy základní školy s dostatečnou kapacitou pro kabinety, zázemí, šatny apod. Na 

základě těchto požadavků byla zpracována výzva k podání cenové nabídky na zpracování projektové 

dokumentace stavby s názvem „Zvýšení kapacity stávající ZŠ Holubice“. 

 

Usnesení č. 3        Hlasování 9 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení výzvy k podání cenové nabídky na zpracování projektové 

dokumentace stavby s názvem „Zvýšení kapacity stávající ZŠ Holubice“. 

 

3. Zrušené dvě třídy mateřské školy (které budou změněny na třídy ZŠ) budou nahrazeny dočasnou stavbou 

trojtřídní budovy na školním hřišti. Byla zpracována výzva k podání cenové nabídky na zpracování projektové 

dokumentace stavby s názvem „Zvýšení kapacity stávající MŠ Holubice“. Na dotaz paní Hradečné, proč je ve 

výzvě uvedena pouze vyhláška 410/2005 Sb. a nejsou tam uvedeny další legislativy pan starosta odpověděl, 

že právník, který výzvu kontroloval, konstatoval, že textace výzvy je v pořádku. Pan Hochman měl 

připomínku k podmínce výzvy, že vnitřní obklad má být z desek Fermacell. Myslí si, že by neměl být uváděn 

konkrétní typ výrobku. Bude ve výzvě změněno na sádrovláknitá protipožární deska. 

 

Usnesení č. 4        Hlasování 8 – 0 – 1 

                                                                                                                 zdržela se paní Hradečná 

Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení výzvy k podání cenové nabídky na zpracování projektové 

dokumentace stavby s názvem „Zvýšení kapacity stávající MŠ Holubice“. 
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4. Paní Petra Šujanová osvětlila důvody pověření pana starosty ke zjištění stavu výstavby čtyřproudové 

komunikace Slavkov – Bučovice. V letě 2022 se zástupci obce Holubice sešli ve Slavkově s projektanty 

ohledně výstavby nového obchvatu Slavkova. Na obec byl podán požadavek o vyjádření k této stavbě. Minulé 

zastupitelstvo s navrženým řešením nesouhlasilo. Paní Šujanová požaduje zjistit, v jaké fázi se projekt 

nachází. 

 

Unesení č. 5        Hlasování 9 – 0 – 0 

Zastupitelstvo schvaluje pověření pana starosty ke zjištění stavu plánované čtyřproudové komunikace 

I/50. 

 

Různé: 

• Pan starosta informoval o možnosti pronájmu místnosti v budově obecního úřadu na služby manikúry.  

• Pan Hradečný se zeptal na stav směny pozemků se společností Rakovec a.s. Pan starosta odpověděl, 

že pacht na „Sušilky“ je vyvázán. U „Panské stodoly“ Rakovec a.s. souhlasí s prodejem a směna 

parcely směrem na Velešovice je v řešení. 

• Pan Mazel se zeptal, z jakého důvodu byly změněny dopravní značky na nové cestě do Velešovic. Pan 

starosta řekl, že obec nedostala žádné informace. 

• Paní Hradečná se zeptala, zda bylo zadáno posouzení na mikroorganizmy u ČOV.  

• Pan Marcoň požádal, aby kontrolní výbor prošel zápisy zastupitelstva za rok 2022 a zjistil, zda jsou 

všechny úkoly splněny. 

• Paní Hradečná si myslí, že by bylo vhodné nechat posoudit plnění nájmu obecního pozemku domu 

paní Dolejší (dědička po paní Bednaříkové). Paní Marinčová k tomu řekla, že znaleckým posudkem 

byla loni cena za pronájem pozemku vyčíslena na 87 000 Kč ročně.  

• Pan Mazel se zeptal, v jaké fázi je projekt nové školy. Pan starosta odpověděl, že se čeká na nová 

vyjádření dotčených orgánů z důvodu změny projektu. 

• Paní Effenbergerová upozornila na špatně uvedenou cenu za pronájem altánu v Curdíku na webových 

stránkách obce.  

• Pan Arnošt Šmerda řekl, že v obci na frekventovaných místech chybí přechody, hlavně u samoobsluhy 

a na křižovatce k Anvete. Pan starosta odpověděl, že přechody nebo dopraví značky musí z hlediska 

bezpečnosti schválit dopravní inspektorát a rozmístění přechodů a značek je na základě doporučení 

z pasportů.   

 

 

Pan Krejčí přednesl návrh souhrnného unesení. Pan starosta poděkoval za účast a v 19.50 hodin zasedání 

ukončil.  

 

Zapsala: Eva Karnetová 

 

Holubice 5. 1. 2023 

 

 

 

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

             Jiří Horňák                                       Ilona Marinčová 

   starosta obce                                               místostarostka obce 

 

 

 

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

        Karel Hochman      Petra Šujanová 

      ověřovatel zápisu                                                         ověřovatelka zápisu 


