
Zápis č. 3/2019 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Hlubyně konaného dne 6. 3. 2019 v 18:00 hod.  
v místnosti obecního úřadu. 
Přítomni: P. Boukal, F. Boukal, J. Drnek, P. Klíma, L. Karasová, J. Baťka,  
V. Boukalová 
Omluveni: P. Novotný 
 
 
 
 
 

Program:  
1. Zahájení 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Schválení návrhu obecního znaku 
4. Schválení návrhu výběrové komise na dodávku dopravního automobilu 
5. Termíny svozu nebezpečného odpadu, objemného odpadu a železa 
6. Termín veřejné schůze 
7. Termín konečného přezkoumání hospodaření obce za r. 2018 
8. Oslavy 600 let vzniku Hlubyně 
9. Žádost o dotace na oslavy 600 let vzniku obce Hlubyně z fondu hejtmanky 

Středočeského kraje 
 
 
 
Projednání jednotlivých bodů programu: 

1. Schůzi zastupitelstva zahájil starosta Petr Boukal; ověřovateli zápisu byli navrženi J. Drnek a 
F. Boukal, oba byli zvoleni všemi hlasy. 

2. Zastupitelstvo projednalo návrh obecního znaku a obecní vlajky a schválilo návrh obecního 
znaku a vlajky všemi hlasy v příloze žádosti po udělení komunálních symbolů předsedou 
poslanecké sněmovny podané starostou obce. 

3. Zastupitelstvo schválilo návrh výběrové komise a pověřuje starostu podpisem smlouvy  
na dodávku dopravního automobilu. Přílohou tohoto zápisu je hodnotící tabulka zakázky 
„014D24100 9150 Hlubyně – dopravní automobil“. 

4. Starosta informoval zastupitelstvo o termínech svozu odpadu: 
Nebezpečný odpad: 1.6. 2019      9:00 – 9:30 kontejner na návsi 
Objemný odpad:       24.4. 2019   celý den, kontejner na návsi 
Železo:                      11.5. 2019   od 9:00  

5. Starosta informoval o termínu veřejné schůze 5.4. 2019 v 19:00 v místnosti obecního 
pohostinství. 

6. Starosta informoval o termínu konečného přezkoumání hospodaření obce za r. 2018, který je 
stanoven na 13.3. 2019. 

7. Zastupitelstvo projednalo možný program oslav a schválilo v rámci oslav setkání rodáků a 
přátel obce Hlubyně. 

8. Starosta informoval o podání žádosti o dotaci na oslavy 600 let vzniku obce. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy: 

- návrh obecního znaku a vlajky všemi hlasy v příloze žádosti po udělení komunálních 
symbolů předsedou poslanecké sněmovny podané starostou obce. 

- návrh výběrové komise a pověřuje starostu podpisem smlouvy  
na dodávku dopravního automobilu. Přílohou tohoto zápisu je hodnotící tabulka zakázky        
„014D24100 9150 Hlubyně – dopravní automobil“ 

- setkání rodáků a přátel obce Hlubyně v rámci oslav 600 let vzniku obce 
 
 
Zastupitelstvo pověřuje starostu: 

- podpisem smlouvy na dodávku dopravního automobilu. Přílohou tohoto zápisu je 
hodnotící tabulka zakázky „014D24100 9150 Hlubyně – dopravní automobil“ 

 
 
 
Hlubyně  6.3. 2019                                                                                Petr Boukal 
Zapsala: Lucie Karasová                                                                        starosta obce 
Ověřovatelé zápisu: J. Drnek, F. Boukal 
Vyvěšeno dne:                                                                              Sejmuto dne: 
 


