
Zápis č. 2/2019 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Hlubyně konaného dne 11. 2. 2019 v 19:00 hod.  
v místnosti obecního úřadu. 
Přítomni: P. Boukal, P. Novotný, J. Drnek, P. Klíma, L. Karasová, V. Boukalová 
Omluveni: F. Boukal, J. Baťka 
 

Program:  
1. Zahájení 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Žádost ZO Svazu tělesně postižených o finanční příspěvek na rok 2019 
4. Žádost MŠ Bubovice o finanční příspěvek na rok 2019 
5. Žádost SDH Hlubyně o příspěvek na sportovní činnost 
6. Projednání inventarizace majetku obce za r. 2018 
7. Znak obce 
8. Koupě hasičského dopravního automobilu  
9. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na hasičský dopravní automobil 
10. Volba komise k výběrovému řízení veřejných zakázek malého rozsahu 
11. Diskuze 

 
 
 
Projednání jednotlivých bodů programu: 

1. Schůzi zastupitelstva zahájil starosta Petr Boukal. 
2. Ověřovateli zápisu byli navrženi J. Drnek a P. Novotný, oba byli zvoleni všemi hlasy. 
3. Zastupitelstvo projednalo žádost ZO STP a schválilo všemi hlasy příspěvek na rok 

2019 ve výši 1000,-. 
4. Zastupitelstvo projednalo žádost MŠ Bubovice a schválilo všemi hlasy příspěvek na rok 2019 

ve výši 5000,- 
5. Zastupitelstvo projednalo žádost SDH Hlubyně na sportovní činnost a schválilo všemi hlasy 

finanční příspěvek ve výši 20 000,-. 
6. Periodická roční inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2018 inventarizační 

komisí ve smyslu § 29 a 30 zák. 563/91 Sb. o účetnictví  a vyhlášky č. 270/2010. 
inventarizační komise provedla fyzickou inventarizaci veškerého dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku obce a dokladovou inventarizaci finančního 
majetku, pohledávek a závazků.  
    Po projednání výsledků takto provedené inventarizace předkládá inventarizační 
komise zprávu o výsledcích provedené inventarizace ke schválení zastupitelstvu obce. 
Inventarizace byla provedena ve dnech 23.11.2018 až 31.12.2018 a ukončena dne 
22.1.2019. 
Zprávu o provedené periodické roční inventarizaci 31.12.2018 přednesla paní 
Boukalová Věra. 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Inventarizační zprávu k 31.12.2018 a Inventarizační 
zprávu  schválilo všemi hlasy. 

7. Zastupitelstvo projednalo a schválilo všemi hlasy vytvoření znaku a vlajky pro obec od firmy 
Alerion s.r.o. 

8. Zastupitelstvo projednalo a schválilo všemi hlasy spoluúčast na financování 
hasičského dopravního automobilu.  

9. Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy pana Miroslava Krčala a pověřilo jej zadáním veřejné 
zakázky malého rozsahu podle směrnice č. 16/2019 o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu na hasičský dopravní automobil 



10. Zastupitelstvo navrhlo komisi k výběrovému řízení veřejných zakázek malého rozsahu 
v tomto složení: Petr Boukal, Josef  Drnek, L. Karasová. Komise v tomto složení byla zvolena 
všemi hlasy. 

11. Diskuze: 
- Oslavy 600. let výročí první zmínky o vzniku naší obce 

 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy: 

- příspěvek  ZO Svazu tělesně postižených na rok 2019 ve výši 1000,-. 
- příspěvek MŠ Bubovice na rok 2019 ve výši 5000,- 
- příspěvek pro SDH Hlubyně na sportovní činnost ve výši 20 000,- 
- komisi k výběrovému řízení veřejných zakázek malého rozsahu v tomto složení:  

Petr Boukal, Josef Drnek, Lucie Karasová 
- Inventarizační zprávu k 31.12. 2018 
- vytvoření znaku a vlajky pro obec od firmy Alerion s.r.o. 
- spoluúčast na financování hasičského dopravního automobilu.  
- pana Miroslava Krčala k zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

 
 
 
Hlubyně  11.2. 2019                                                                                Petr Boukal 
Zapsala: Lucie Karasová                                                                        starosta obce 
Ověřovatelé zápisu: J. Drnek, P. Novotný 
Vyvěšeno dne:                                                                              Sejmuto dne: 
 


