Zápis č. 3/2016
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hlubyně konaného dne 1. 4. 2016 v 19:00 hod.
v místnosti obecního pohostinství
Přítomni: P. Novotný, P. Boukal, J. Drnek, J. Stehlík, P. Klíma, J. Baťka, L. Karasová,
V. Boukalová, prezenční listina
Ověřovatelé zápisu: P. Boukal, J. Baťka

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti obce za r. 2015
3. Plán činnosti obce na r. 2016
4. Zpráva o hospodaření obce Hlubyně za r. 2015
5. Projednání účetní závěrky obce, závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání
hospodaření obce Hlubyně za rok 2015
6. Žádost SDH (okrsek č. 8) o poskytnutí finančního příspěvku
7. Odměny
8. Diskuze
9. Usnesení

Projednání jednotlivých bodů programu:

1. Veřejnou schůzi zastupitelstva zahájil starosta Pavel Novotný a seznámil přítomné
s programem schůze.
2. Zprávu o činnosti v obci za r. 2015 přečetl p. Pavel Novotný.
3. Plán činnosti obce na r. 2016 přečetl p. Petr Boukal.
4. Zprávu o hospodaření obce Hlubyně za r. 2015 přečetla pí. Věra Boukalová.
5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo účetní závěrku obce (rozvahu, výkaz zisků a
ztrát, přílohu), závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření obce za r. 2015
bez výhrad.
6. Zastupitelstvo projednalo žádost Sboru dobrovolných hasičů okrsku č. 8 Březnice
na nadcházející rok 2016 na zajištění činnosti hasičského okrsku a schválilo příspěvek
ve výši 1000 Kč.
7. Zastupitelstvo projednalo a schválilo výši mezd z dohod o provedení práce; seznam
mezd je přílohou tohoto zápisu.
8. Diskuze: p. P. Novotný – poděkování členům zastupitelstva za celoroční práci,
jmenovitě pak:
- p. J. Baťkovi za stavební práce na hasičské zbrojnici
- p. J. Bouše za vedení obecní kroniky
- p. V. Boukalové za vedení účetnictví obce
- p. J. Novotnému za údržbu veřejného osvětlení
pí. Stanislava Zápotocká – úprava komunikací v obci,
konkrétně hlavní cesta a Bubovická
p. Jaroslav Baťka – výměna vodoměrů z důvodu ukončení životnosti
p. Jaroslav Brabec – úprava požární nádrže

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy:
-

účetní závěrku obce (rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohu), závěrečný účet a
zprávu o přezkoumání hospodaření obce za r. 2015 bez výhrad.
výši mezd z dohod o provedení práce; seznam mezd je přílohou tohoto zápisu

Hlubyně 1.4. 2016
Zapsala: Lucie Karasová
Ověřovatelé zápisu: Petr Boukal, Jaroslav Baťka
Vyvěšeno dne:

Pavel Novotný
starosta obce

Sejmuto dne:

