Obec Holubice

Zápis
ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Holubice konaného 14. května 2020 v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: Petr Hanák, Markéta Chromá, Dalibor Koukal, Marek Matuška, Ilona Marinčová,
Stanislav Přibyl, Petra Šujanová
Omluven: Zbyněk Dominik Koukal

Program zasedání:
1) Úvod
a) Schválení programu zasedání.
b) Schválení ověřovatelů zápisu.
2) Smlouva o pronájmu pozemku parc. č. 1342.
3) Smlouva na prodej části obecního pozemku p. č. 1343.
4) Výběr dodavatele výměny dveří do budovy OÚ.
5) Pořízení elektronické úřední desky.
6) Výběr zhotovitele workoutového hřiště.
7) Smlouva č. 1040014820/001o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích
obce 921/1, 921/2, 953/4, 953/2, 920/2, 954/4, 981/6, 1496 pro kabel VN propoj TS k 18 RD
-Tým pro farmacii, s.r.o.
8) Smlouva č. 1030043978/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích
obce 1496,1461 pro VN+TS+NN k 18 RD -Tým pro farmacii, s.r.o.
9) Smlouva č. 1030048829/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích
obce 921/1, 921/2, 953/4, 925/2, 927/2, 951/4, 951/3, 951/29, 951/1, 950/36, 1644/1, 1639
pro NN+VN+TS k 16 RD - Mirror Invest, s.r.o.
10) Smlouva č.1030059479/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku obce
parc. č. 1672 – pro kabel NN Tupý.
11) Plnou moc pro starostu Petra Hanáka k zastupování obce na jednání valné hromady
společnosti VaK Vyškov, a.s.
12) Plná moc pro valnou hromadu společnosti Respono, a.s.
13) Vyhlášení výběrového řízení na projekt cyklostezky.
14) Vyhlášení výběrového řízení na architektonickou studii úpravy parku u samoobsluhy a
společenského prostoru v odpočinkové zóně u Anvete.
15) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě pohostinství U Kapličky.
16) Kupní smlouva Obec Holubice – Iva Londinová.
17) Změna územního plánu č. 8.
18) Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele pořízení změny ÚP č. 8.
19) Žádost o příspěvek na podporu Linky bezpečí, z. s.
20) Rozpočtové opatření.
21) Žádost o uzavření komunikace u BD v Kruhu.
Různé:
• Aktuální informace k situaci onemocnění koronavirem COVID-19.
• Rozšíření ČOV.
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1. Pan starosta zahájil v 18.00 hodin 3. zasedání zastupitelstva obce. Přivítal občany a zastupitele.
Informoval občany o konání 2. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 31. 3. 2020 formou
telekonference. Bylo schváleno: odpuštění nájmů nebytových prostor v majetku obce z důvodu
nařízení vlády ohledně uzavření některých provozoven, úvěr od ČSOB na rozšíření ČOV a
rozpočtové opatření č. 1/2020. K zápisu z 2. zasedání nebyly vzneseny námitky, je tedy platný.
Pan starosta přednesl návrh programu, který byl doplněn o bod 16 - Kupní smlouva Obec – paní
Iva Londinová, bod 17 - změna územního plánu č. 8 a bod 18 - vyhlášení výběrového řízení na
dodavatele pořízení změny územního plánu obce č. 8.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání

Hlasování

8–0–0

Pan starosta určil jako zapisovatelku paní Evu Karnetovou, jako ověřovatele zápisu navrhl paní
Petru Šujanovou a pana Dalibora Koukala, jako předkladatele souhrnného usnesení paní Markétu
Chromou a pana Stanislava Přibyla.
Usnesení č. 2
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Petru Šujanovou a pana
Dalibora Koukala.
2. Z důvodu problémů parkování u školy požádalo vedení obce vlastníky pozemku parc. č. 1342
o výměře 707 m2, paní Jitku Dlabkovou a p. Romana Dlabku, o pronájem tohoto pozemku za
účelem parkování pro školu. Jedná se o pozemek v bývalém sadu u autobusové zastávky u mostu
vlečky. Výše nájemného je 5 000,- Kč za rok. Obec se zavazuje udržovat pozemek čistý a
provádět jeho běžnou údržbu.
Usnesení č. 3
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o pronájmu pozemku parc. č. 1342 mezi Obcí Holubice a
paní Jitkou Dlabkovou a panem Romanem Dlabkou za částku 5 000,- Kč/rok.
3. Kupní smlouva mezi Obcí Holubice a panem Jakubem Seckým se týká pozemku parc. č.
1343/2 o výměře 70 m2. Jedná se o pozemek v Kruhu v bývalém sadu u mostu železniční vlečky.
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce obce. Kupní cena za 1 m2 je 1 500,- Kč včetně DPH,
tj. celkem 105 000,- Kč.
Správní poplatek 2 000,- Kč na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Usnesení č. 4
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Holubice a panem Jakubem Seckým na
prodej pozemku parc. č. 1343/2 o výměře 70 m2 za cenu 105 000,- Kč. Správní poplatek
2 000,- Kč na vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující.
4. Vedení obce oslovilo tři firmy k dodání nabídky na výměnu vstupních dveří do budovy
obecního úřadu. Nejvhodnější řešení nabídla firma KTV servis, s.r.o., která nabídla elektrické
teleskopické dveře od výrobce Trido, s. r. o. Jedná se o dvoje trojdílné dveře, jedna část bude
fixní a dvě budou posuvné. Jako součást dveří, z pohledu na budovu, bude vpravo umístěna
elektronická úřední deska, vlevo bude k dispozici vitrína na papírové informace. Celková cena od
firmy KTV servis s.r.o. je 232 250,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 5
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje Společnost KTV servis s.r.o. na výměnu dveří do budovy obecního
úřadu za cenu 232 250,- Kč bez DPH.
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5. Dle požadavků zákonů obec musí vyvěšovat velké množství informací na úřední desce obce.
Stávající úřední deska již nevyhovuje současným požadavkům. Po průzkumu trhu a zkušeností
obcí, které již elektronickou úřední desku používají, byl jako nejvhodnější navržen venkovní
LCD panel s dotykovou obrazovkou, který bude umístěn do nových vstupních dveří v budově
obecního úřadu. Kromě informací zveřejňovaných na úřední desce bude mít i funkci
informačního kiosku. Celková cena za kompletní dodávku je 258 000,- Kč bez DPH. Za cenu
1 000,- Kč bez DPH měsíčně bude prováděn servis, aktualizace a údržba softwaru.
Usnesení č. 6
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje pořízení elektronické úřední desky od firmy Spojmont Brno, s, r. o.
za cenu 258 000,- Kč bez DPH a pravidelný servis a aktualizace programu za cenu 1 000,Kč měsíčně bez DPH.
6. Vedení obce zadalo poptávku na zhotovitele workoutového hřiště. K termínu jednání
zastupitelstva došla pouze jedna nabídka. Byly osloveny další společnosti s výzvou pro zaslání
nabídky. Problematika bude řešena na dalším zasedání zastupitelstva.
7. Smlouva č.: 1040014820/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Holubice a firmou E.ON Distribuce, a. s. se týká realizace stavby „Holubice, kabel VN propoj TS
Holubice“ na pozemcích obce p. č. 921/1, 921/2, 953/4, 953/2, 920/2, 954/4, 981/6, 1496 k. ú.
Holubice. Jedná se výstavbu RD – Tým pro farmacii, s. r. o. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 6 400,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 7
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č.: 1040014820/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Holubice a firmou E.ON Distribuce, a. s. na pozemcích obce p. č. 921/1,
921/2, 953/4, 953/2, 920/2, 954/4, 981/6, 1496 k. ú. Holubice za cenu 6 400,- Kč bez DPH.
8. Smlouva č.: 1030043978/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Holubice a E.ON Distribuce, a. s. se týká stavby „Holubice, VN, TS, NN“ na pozemcích obce p.
č. 1496 a 1461. Jedná se o výstavbu RD - Tým pro farmacii, s. r. o. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 1 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 8
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č.: 1030043978/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Holubice a firmou E.ON Distribuce, a. s. na pozemcích obce p. č. 1496,
1461 k. ú. Holubice za cenu 1 000,- Kč bez DPH.
9. Předmětem Smlouvy č.: 1030048829/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Holubice a E.ON Distribuce, a. s. je umístění distribuční soustavy – kabel NN, kabel VN a
telekomunikační kabel na pozemcích obce p. č. 921/1, 921/2, 953/4, 925/2, 927/2, 951/4, 951/3,
951/29, 951/1, 950/36, 1644/1, 1639 v k. ú. Holubice. Jedná se o výstavbu RD v Curdíku firmou
Mirror Invest, s. r. o. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu
v celkové výši 32 480,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 9
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 1030043978/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Holubice a E.ON Distribuce, a. s na pozemcích obce p. č. 921/1, 921/2,
953/4, 925/2, 927/2, 951/4, 951/3, 951/29, 951/1, 950/36, 1644/1, 1639 v k. ú. Holubice za cenu
32 480,- Kč bez DPH.
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10. Smlouva č.: 1030059479/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Holubice a E.ON Distribuce a. s. se týká umístění distribuční soustavy – zemní kabel NN na
pozemku obce p. č.1672 k. ú. Holubice. Jedná se o výstavbu RD pan Tupý. Věcné břemeno bude
zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu ve výši 1 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 10
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 1030059479/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Holubice a E.ON Distribuce, a. s. na pozemku obce p. č. 1672 k. ú.
Holubice za cenu 1 000,- Kč bez DPH.
11. Obec Holubice a další obce okresu Vyškov jsou akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov, a. s. Obci byla zaslána pozvánka na jednání valné hromady. Pro zastupování obce na
valné hromadě je potřeba plná moc. Na valnou hromadu byl delegován starosta Petr Hanák.
Usnesení č. 11
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje Plnou moc pro starostu Petra Hanáka k zastupování obce na
jednání valné hromady společnosti VaK Vyškov.
12. Obec Holubice je také akcionářem společnosti Respono, a. s. Na jednání valné hromady
akciové společnosti Respono, a. s. bude nejdůležitějším bodem programu rozhodnutí o dalším
vývoji dceřiné společnosti Rebios, s. r. o. (bioplynová stanice). Na jednání na valnou hromadu
byl delegován starosta Petr Hanák. Pan starosta upozornil občany o umístění šedých kontejnerů
na kovový odpad z domácností. Kontejnery jsou umístěny v Kruhu, před obecním úřadem a
v Curdíku.
Usnesení č. 12
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje Plnou moc pro starostu Petra Hanáka k zastupování obce na
jednání valné hromady společnosti Respono, a. s.
13. Pan starosta seznámil občany se záměrem vybudovat cyklostezku podél Rakovce od
Velešovic ke mlýnu do Křenovic, propojí se tak Holubice Velešovice a Křenovice. Pan Přibyl
navrhl, aby jako samostatná etapa byla vybudovaná komunikace od mlýna na Cikán. Podmínkou
podání žádosti na dotaci na pořízení cyklostezky je vypracovaný projekt, tudíž bude vyhlášena
výzva na zhotovitele projektu na cyklostezku.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo schvaluje
dokumentace cyklostezky.

vyhlášení

Hlasování
8–0–0
výběrového řízení na zhotovitele

projektové

14. Potřebným zvelebením obce je úprava parku u samoobsluhy a společenský prostor za
ANVETE. Vedení obce navrhlo oslovit architekta ke zhotovení studie těchto prostor.
Usnesení č. 14
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na architektonickou studii úpravy
parku u samoobsluhy a společenského prostoru za ANVETE.
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15. Předmětem Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě mezi Obcí Holubice a panem Danielem Gerdou
je přenechání nájemci do užívání předzahrádku, rozšíření předzahrádky dřevěnou rozebíratelnou
podlážkou a udržování předzahrádky a venkovního nábytku v pořádku a čistotě. Cena nájmu
zůstává nezměněná.
Usnesení č. 15
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě mezi Obcí Holubice a panem
Danielem Gerdou.
16. Pan starosta seznámil přítomné s problematikou ohledně školství, s nárustem obyvatel roste
požadovaná kapacita školských zařízení. Před dvěma roky při změně výstavby bytových domů
Sadůvky bylo dohodnuto s panem Pavlem Šmerdou, že v jednom BD bude zřízena MŠ s
kapacitou 28 dětí, kterou bude provozovat obec. Obec má základní školu pouze jednostupňovou,
žáci od 2. stupně jezdí do školy do Slavkova, kam jezdí i děti z okolních obcí. Celý slavkovský
region má problém s kapacitou základního školství. Na Městském úřadě ve Slavkově proběhlo již
několik jednání se starosty okolních obcí, kterých se to týká a hledá se řešení. Jedním ze záměrů
Slavkova bylo využít možnost získání pozemku ve Slavkově zdarma na výstavbu školy, ale tato
možnost padla, další možností k řešení problému je postavit tzv. sdílenou školu v jiné obci, tím
by se vyřešila kapacitní problematika celého regionu. Vzhledem k velkému nárustu obyvatel
v Holubicích pan starosta navrhuje postavit školu v Holubicích, s tím, že obce Slavkovska mají
možnost čerpat dotace z programu Metropolitní oblast Brno. V rámci evropské unie tato oblast
dostane určité množství peněz, které poskytuje formou dotací na projekty významného
charakteru, řešení školské kapacity regionu Slavkov je důležitý záměr. Vedení obce vytipovalo
pozemek vhodný pro stavbu školy, jedná se o pozemek za hřbitovem o rozloze 7284 m2.
Pan Halas měl připomínku, že obec prodala pozemky a teď bude pozemek kupovat, paní
Marinčová k tomu sdělila, že pozemek, který je v Kruhu a byl prodán, neodpovídal velikostí na
stavbu školy.
Pan Peslar řekl, že Slavkov rozlišuje problémy školství, které způsobují okolní obce a které
způsobují Holubice - Slavkov se snaží od Holubic distancovat, zeptal se, proč se obec rozšiřuje,
když na to není připravená. Pan starosta odpověděl, že obec je v situaci, kdy platí právní stav,
územní plán obce je platný a připomínky mohly být vzneseny při projednávání územního plánu
obce.
Pan Fajmon navrhl zastavení další výstavby, tím by se omezilo rozšiřování obce. Pan starosta
vyzval pana Fajmona, aby specifikoval svůj dotaz - pan Fajmon tím myslel nastavit regulativy do
budoucna. Pan starosta sdělil, že ze zákona musí být zhotoven nový územní plán, na základě toho
obec loni na podzim vyzvala občany, aby podali své požadavky na změnu územního plánu obce.
Obec vypíše výběrové řízení na pořízení nového územního plánu, kde bude koncipováno
procento zastavěné plochy.
Pan Ondráček řekl, že se teď projednává bod koupení pozemku na výstavbu školy a zda je nutné
školu stavět. Pan Hora se zeptal, proč obec řeší problémy školství okolních obcí. Pan starosta
vysvětlil, že pokud bude kapacita školy nevyužitá dětmi z Holubic, je z ekonomického hlediska
lepší, když do školy budou chodit děti i z vedlejších obcí (obec je zřizovatelem školy a platí
investiční a režijní náklady ze svého rozpočtu). Stát přispívá do rozpočtu obce na režijní náklady
dle počtu žáků ve škole.
Pan starosta upřesnil, o který pozemek na výstavbu školy se jedná. Jde pozemek za hřbitovem p.
č. 1906 o výměře 7 284 m2 ve vlastnictví paní Ivy Londinové. Kupní cena pozemku byla
vyjednána ve výši 5 000 000,- Kč, náklady na vklad do katastru nemovitostí uhradí obec.
Usnesení č. 16
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Holubice a paní Ivou Londinovou na
koupi pozemku p. č. 1906 o výměře 7 284 m2 za cenu 5 000 000,- Kč + 2 000,- Kč za vklad do
katastru nemovitostí.
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17. Změna územního plánu č. 8 se týká pouze změny využití pozemku p. č. 1906. V současném
územním plánu obce je tento pozemek veden jako zemědělská půda. Aby se na tomto pozemku
mohla postavit škola, musí být pozemek v územním plánu změněn na občanskou vybavenost
typu Oš - školské zařízení.
Usnesení č. 17
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo obce Holubice podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 55a stavebního zákona rozhoduje
o pořízení Změny č. 8 územního plánu obce Holubice zkráceným postupem a schvaluje její
následující obsah: na návrh Obce Holubice provést změnu funkčního využití pozemku p. č.
1906 na občanskou vybavenost: Oš – školské zařízení.
Zastupitelstvo určuje starostu Petra Hanáka jako zastupitele pro jednání za účelem
pořízení změny.
18. Na pořízení Změny č. 8 územního plánu obce musí být vypsána výzva k podání nabídky na
zpracování dokumentace této změny. Pan starosta vyzve již v minulosti oslovované společnosti,
které se zabývají touto problematikou, aby poslaly nabídku na zpracování Změny č. 8 územního
plánu obce ohledně pozemku p. č. 1906. Termín podání nabídek bude do 27. 5. 2020.
Usnesení č. 18
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele pořízení Změny č. 8
územního plánu obce, budou osloveny min. tři firmy. Starosta Petr Hanák je pověřen
k podpisu smlouvy se společností, která podá nabídku s nejnižší cenou.
19. Linka bezpečí požádala obec o příspěvek na provoz ve výši 7 500,- Kč. Linka bezpečí
poskytuje pomoc ohroženým dětem. Obec tento příspěvek poskytla již v předcházejících letech.
Usnesení č. 19
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na podporu Linky bezpečí ve výši 7 500,- Kč.
20. Pan Marek Matuška přednesl návrh rozpočtového opatření č. 2/2020. Celkové příjmy se
navyšují o částku 807 100,- Kč, celkové výdaje se navyšují o částku 5 390 600,- Kč.
Usnesení č. 20
Hlasování
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020.

8–0–0

21. Pan Peslar poslal žádost na neodkladné řešení stavební a dopravní situace v Kruhu a pan Hora
poslal žádost na veřejnou prezentaci záměrů vedení obce k chystanému novému územnímu plánu
obce. U žádosti pana Peslara se jedná se o neutuchající stavební činnosti firmy Mirror,
obtěžování provozem, pohyb rozvozových služeb a nárust obyvatel.
Žádá:
1. O rozdělení ulice ke kostelu v Kruhu na dvě slepé ulice s možností průchodu pro pěší a pro
cyklisty a umístění příslušných dopravních značek.
2. Do doby realizace bodu č. 1 pravidelně a důkladně provádět mokré čištění vozovky.
3. Do doby realizace bodu č. 1 zakázat vjezd vozidlům nad 3.5t do celého Kruhu.
4. Vyjednat s panem Pavlem Šmerdou omezení pracovní doby na všech jeho stavbách.
5. Přestat prodávat jakýkoliv obecní majetek developerům.
6. Zmrazit/změnit územní plán.
Pan Peslar dodal, že zásadní věc je, aby vedení obce zjistilo názor většiny obyvatel na rozrůstání
obce, pan starosta odpověděl, že se nebrání názorům občanů. Obec bude vypisovat výběrové
řízení na pořízení nového územního plánu obce, kde jsou občané oprávněni podávat návrhy,
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připomínky, pozměňovací návrhy, doplňující informace atd. Průzkum bude zpracovávat firma,
která má oprávnění dělat územní plán, a v rámci přípravy nového územního plánu obce budou
zjišťovány dotazníkem názory občanů. Pan Fajmon řekl, že mu dotazník připadá málo, myslí si,
že by bylo dobré udělat setkání s občany a předložit jim návrhy. Určitý růst obce bude vždy, ale
neměl by být přebujelý, aby se z Holubic nestal satelit, už před územním řízením by se měly
nastavit mantinely. Pan Peslar se zeptal pana starosty, zda je pro něho problém zeptat se občanů
na názor, pan starosta odpověděl, že se rozhodně nebrání diskusím s občany a vyslechnout si
jejich názory.
Paní Kormošová vznesla dotaz ohledně inzerátu na prodej pozemku vedle solární elektrárny
směrem ke střelnici, který je uveden jako stavební. Pan starosta odpověděl, že neví, o jaký
pozemek se jedná, inzerát neviděl. Pan Hora řekl, že pozemek, na který se ptala paní Kormošová
není v současném územním plánu obce veden jako stavební a jde mu o to, aby při zadávání
nového územního plánu tyto pozemky nebyly změněny na stavební. Pan starosta doplnil, že
zmíněný pozemek je aktuálně v územním plánu obce veden jako územní rezerva pro výstavbu.
Paní Kormošová se zeptala na možnost rozdělení ulice k bytovým domům na dvě slepé ulice, pan
Ondráček podotkl, že nepovažuje toto řešení za vhodné - ulice by tím ztratila význam a provoz by
se moc nezměnil. Podle jeho názoru by bylo vhodné, aby tam byla umístěna značka obytná zóna.
Pan starosta odpověděl, že na umístění dopravních značek existuje pasport dopravního značení a
na změnu pasportu dopravního značení vydávají stanoviska hasiči, policie a MěÚ Slavkov –
dopravní odbor, který legalizuje každou značku veřejnou vyhláškou, obec si nemůže jen tak
umístit dopravní značku. Obec může dát podnět na změnu průjezdnosti zmíněné ulice, ale má
stejný názor jako pan Ondráček, že není řešení změnit ulici na neprůjezdnou. Paní Kormošová
řekla, že by bylo vhodné, aby pan Pavel Šmerda nákladní auta jezdící na stavbu směroval okolo
kostela. - pan Šmerda odpověděl, že dal požadavek betonárně i stavební firmě, která vozí materiál
na stavbu, aby veškerá doprava byla směrována kolem kostela, dále řekl, že osobně na betonárce
prověří, zda to řidičům bylo řečeno.
Paní Mikolášová vznesla požadavek na vypracování vyhlášky, která by omezovala pracovní dobu
na stavbách, vadí jí, že za jejich domem v šest hodin ráno pracoval bagr na skládce na obecním
pozemku. Pan starosta odpověděl, že neví, zda vůbec lze vyhláškou takové omezení učinit. Paní
Mikolášová si dále stěžovala na pálení neurčitého materiálu o velikonočních svátcích. Pan
Šmerda osvětlil, že na vlastní náklady nechal vyčistit meze, a tento odpad poté spálil.
Paní Hrdinová se zeptala, zda bylo znovu projednáváno s panem Vojtěchem Adámkem řešení
chodníku před jejich domem - pan starosta řekl, že měl snahu jednat s panem Adámkem i s paní
Adámkovou, ale bohužel ani jeden z nich k žádnému jednání nebyl ochoten přistoupit.
Pan starosta k připomínkám pana Hory řekl, že existuje program rozvoje obce, který byl
vypracován v listopadu 2015 a je platný do roku 2021 a ve kterém jsou popsány záměry obce.
Program rozvoje obce bude aktualizovaný na základě průzkumu u obyvatel. Upozornil na
nerealizovaná doporučení programu rozvoje obce zvýšit kvalitu života, realizaci zeleně
prostranství, údržba a výsadba zeleně, vytvoření nových odpočinkových zón, protihluková a
protierozní opatření, dokončení komplexních pozemkových úprav, výsadba izolační zeleně,
osvěta a informovanost o životním prostředí. Pan Hora se zeptal, kdy bude odpovězeno na jeho
dotazy ohledně růstu obce při zadávání nového územního plánu obce. Pan starosta odpověděl, že
v letošním roce proběhne poptávka na firmu, která bude zhotovovat nový územní plán obce a
bude řešit a zpracovávat průzkumy. K otázce ohledně výsadby zeleně paní Šujanová řekla, že je
přesvědčená, že obci chybí komise pro zeleň a životní prostředí. Vybízí občany, kteří mají zájem,
se problematice věnovat a realizovat své nápady k přihlášení do této komise. Dále sdělila, že je
zažádáno u krajinářky o vyhodnocení výsadby kolem cesty k čističce, u nově budované
odpočinkové zóny a v Kruhu po levé straně ke státní silnici. Současná výsadba velkých stromů
není možná, protože není prostor, kde by se mohlo sázet. Pan Hora upozornil na prostor na
výsadbu zeleně u střelnice. Před pěti lety zde byly vysázeny stromy, ale některé neodpovídají
vzrůstu pětiletých stromů. Paní Šujanová řekla, že tam v místě výsadby je navážka, obec se o tyto
stromy stará, jsou přihnojovány, obsypány štěpkou a zalévány. Pan Hrdina řekl, že jeho rodina na
své náklady vysázela stromy v různých částech obce.
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Různé:
• Pan starosta podal informace ohledně rozšíření ČOV. Ve středu 13. 5. 2020 proběhlo
předání staveniště. V pondělí 18. 5. 2020 budou navezeny stroje a oplotí staveniště, doba
výstavby bude trvat 12 měsíců od předání stanoviště, tzn. do poloviny května 2021.
• Výstavba firmy Goodman za dálnicí teď je mrtvém bodě. Proběhlo územní řízení na
inženýrské sítě, investor nedostal souhlas od životního prostředí ve Slavkově. Další
problém je s vodou, kdy v rámci projektu musí investor řešit s firmou VaK Vyškov, za
jakých podmínek VaK umožní zkapacitnění vodovodu. Náklady na napojení hradí
investor.
• Pan starosta sdělil, že z důvodu koronavirové epidemie již dochází ke snížení příjmů obce
a další krácení rozpočtových příjmů obcí navrhuje vláda.
• Dne 23. května bude před obecním úřadem přistaven kontejner na velkoobjemový odpad,
elektroodpad a nebezpečný odpad. Pan Fajmon vznesl dotaz, zda obec neuvažuje o
zřízení sběrného dvoru. Pan starosta k tomu řekl, že o vybudování sběrného dvoru zatím
obec neuvažuje a že každý občan Holubic má možnost bezplatně odvést odpad na sběrný
dvůr do Slavkova nebo do Rousínova.
• Paní Šujanová upozornila, že letos v červnu opět proběhne sbírka kol pro Afriku.
Paní Markéta Chromá přednesla návrh souhrnného usnesení a pan starosta ve 21.30 hodin
zasedání ukončil.
Zapsala: Eva Karnetová
Holubice 19. 5. 2020

………………………..
Petr Hanák
starosta obce

………………………….
Ilona Marinčová
místostarostka obce

………………………..
Petr a Šujanová
ověřovatelka zápisu

...…………………………
Dalibor Koukal
ověřovatel zápisu
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