
Zápis č. 3/2018 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Hlubyně konaného dne 25. 4. 2018 v 19:00 hod.  
v místnosti obecního úřadu. 
Přítomni: P. Novotný, P. Boukal, L. Karasová, J. Drnek, V. Boukalová, J. Baťka, P. Klíma 
Nepřítomni: J. Stehlík 
Ověřovatelé zápisu: P. Klíma, J. Baťka 
 

Program:  
1. Zahájení 
2. Kolaudace vodovodu 
3. Nabídka na opravu komunikací 
4. Pořízení malého traktůrku k údržbě obecních pozemků 
5. Koupě kontejneru na separovaný odpad – tetrapaky 
6. Směna pozemků 
7. Schválení odměn 

 
 

Projednání  jednotlivých bodů  programu: 
1. Schůzi zastupitelstva zahájil starosta Pavel Novotný. 
2. Starosta informoval o termínu kolaudace části obecního vodovodu, která proběhne 3.5. 2018 
3. Zastupitelstvo projednalo a schválilo nabídku firmy Silnice Svoboda na opravu obecních 

komunikací 
4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh pořízení malého traktůrku k údržbě a sekání 

obecních pozemků. Zastupitelstvo pověřilo místostarostu objednáním traktůrku u p. Hrdiny 
(Přední Poříčí) 

5. Zastupitelstvo pověřilo starostu výběrem vhodného kontejneru na tetrapaky 
6. Zastupitelstvo projednalo záměr o směnu obecního majetku pozemku p.č. 328/46 o výměře  

1082 m2 ostatní plocha – manipulační plocha  a pozemku p.č. 275/17 o výměře 418 m2 trvalý 
travní porost za pozemek p.č. 384/12 o výměře 1500 m2  zemědělská půda , oba v k.ú. 
Pročevily a pověřilo starostu zveřejněním záměru směny pozemků 

7. Zastupitelstvo projednalo a schválilo odměnu panu J.B. za topení a údržbu KD 
 

Usnesení: 
 
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy: 

- nabídku firmy Silnice Svoboda na opravu obecních komunikací 
- návrh pořízení malého traktůrku k údržbě a sekání obecních pozemků 
- odměnu panu J.B. za topení a údržbu KD 

Zastupitelstvo pověřuje starostu: 
- zveřejněním záměru směny pozemků p.č. 328/46 o výměře  1082 m2 ostatní plocha – 

manipulační plocha  a pozemku p.č. 275/17 o výměře 418 m2 trvalý travní porost za 
pozemek p.č. 384/12 o výměře 1500 m2  zemědělská půda , oba v k.ú. Pročevily 

- výběrem vhodného kontejneru na tetrapaky 
 
Zastupitelstvo pověřuje místotarostu: 

- objednáním traktůrku k údržbě a sekání obecních pozemků u p. Hrdiny (Přední Poříčí) 
 
Hlubyně  25.4. 2018                                                                                  Pavel Novotný 
Zapsala: Lucie Karasová                                                                               starosta obce 
 
Ověřovatelé zápisu: Petr Klíma, Jaroslav Baťka 
Vyvěšeno dne:                                                                              Sejmuto dne: 


