
Zápis č. 7/2016 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Hlubyně konaného dne 23.11. 2016 v 19:00 hod.  
v místnosti obecního úřadu. 
Přítomni: P. Novotný, P. Boukal, P. Klíma, V. Boukalová, J. Baťka, L. Karasová, J. Drnek,  
                 J. Stehlík 
Ověřovatelé zápisu: P. Boukal, J. Baťka 
 
Program:  

1) Zahájení 
2) Plán akcí na r. 2017 
3) Návrh rozpočtu na r. 2017 
4) Plán inventarizace k provedení pravidelné roční inventarizace majetku obce 
5) Kolaudace stavebních prací na obecním rybníku – rekonstrukce výpusti 
6) Schválení prodeje části pozemku p. č. 33  v k. ú. Hlubyně o výměře 42 m2 

 
Projednání jednotlivých bodů programu: 

1. Schůzi zastupitelstva zahájil starosta Pavel Novotný. 
2. Starosta Pavel Novotný přednesl stručný návrh plánu činností na r. 2017 a seznámil 

s ním přítomné.  
3. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na r. 2017. 
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. 2016. 

5. Starosta informoval o kolaudaci stavebních prací na obecním rybníku (rekonstrukce 
výpusti), která proběhne 8.12. 2016. 

6 Zastupitelstvo projednalo a schválilo všemi hlasy prodej části pozemku p. č. 33 v k. ú. 
Hlubyně o výměře 42 m2 p. Ryčlovi Václavovi Ing. bytem Krejčího 2279/6 
Libeň,18000 Praha 8 za cenu 100,- Kč za m2 plus náklady spojené s převodem pozemků 
a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o prodeji 

 
Usnesení: 
zastupitestvo schvaluje 
- prodej části pozemku p. č. 33  v k. ú. Hlubyně o výměře 42 m2 p. Ryčlovi Václavovi 

Ing. bytem Krejčího 2279/6 Libeň,18000 Praha 8 za cenu 100,- Kč za m2 plus náklady 
spojené s převodem pozemků 

zastupitelstvo pověřuje starostu: 
uzavřením smlouvy  o prodeji části pozemku p. č. 33 v k. ú. Hlubyně o výměře 42 m2       
p. Václavovi Ryčlovi  Ing. bytem Krejčího 2279/6 Libeň,18000  Praha 8 za cenu 100,- Kč 
za m2 plus náklady spojené s převodem pozemků 

zastupitelstvo bere na vědomí: 
- plán inventarizace k provedení periodické roční inventarizace dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku, pohledávek a závazků obce k 31.12. 2016 
 
Hlubyně  23.11. 2016                                                                                Pavel Novotný 
Zapsal: L. Karasová                                                                               starosta obce 
Ověřovatelé zápisu: Petr Boukal, J. Baťka 
 
Vyvěšeno dne:                                                                                       Sejmuto dne: 
 


