Zápis č. 8/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Hlubyně konaného dne 22.11. 2017 v 19:00 hod.
v místnosti obecního úřadu.
Přítomni: P. Novotný, P. Boukal, P. Klíma, V. Boukalová, J. Baťka, L. Karasová, J. Drnek,
Nepřítomni: J. Stehlík
Ověřovatelé zápisu: P. Boukal, J. Baťka
Program:
1) Zahájení
2) Plán akcí na r. 2018
3) Návrh rozpočtu na r. 2018
4) Plán inventarizace k provedení pravidelné roční inventarizace majetku obce
5) Kolaudace vodovodu
6) Prezidentské volby 2018
7) Rozpočtová opatření č. 3/2017 a 4/2017
8) Žádost o vyřešení opakovaných poruch dodávky el. energie do dolní části obce Hlubyně
Projednání jednotlivých bodů programu:
1. Schůzi zastupitelstva zahájil starosta Pavel Novotný.
2. Starosta Pavel Novotný přednesl stručný návrh plánu činností na r. 2018 a seznámil s ním
přítomné.
3. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na r. 2018.
4. Zastupitelstvo vzalo na vědomí plán inventarizace k provedení periodické roční inventarizace
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, pohledávek a závazků obce ke dni 31.12.
2017.
5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcné
břemeno) na pozemek p.č. 814/1. Správcem těchto pozemků je Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace.
6. Starosta informoval o termínu prezidentských voleb v obci – první kolo proběhne v termínu
12. – 13. 1. 2018, případné druhé kolo v termínu 26.1. – 27.1. 2018
7. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 3/2017 a 4/2017, tato opatření
jsou přílohou tohoto zápisu.
8. Zastupitelstvo bere na vědomí žádost občanů obce a pověřuje starostu podáním stížnosti na
ČEZ, Distribuce a. s. za obec.
Usnesení:
zastupitestvo schvaluje:
- Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcné břemeno) na pozemek p.č. 814/1.
Správcem těchto pozemků je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace.
- rozpočtová opatření č. 3/2017 a 4/2017, tato opatření jsou přílohou tohoto zápisu.
zastupitelstvo bere na vědomí:
- plán inventarizace k provedení periodické roční inventarizace dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku, pohledávek a závazků obce k 31.12. 2017
zastupitelstvo pověřuje starostu:
- podáním stížnosti na ČEZ, Distribuce a. s. za obec.

Hlubyně 22.11. 2017
Zapsal: L. Karasová
Ověřovatelé zápisu: Petr Boukal, J. Baťka
Vyvěšeno dne:

Pavel Novotný
starosta obce

Sejmuto dne:

