
Zápis 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Hlubyně konaného dne 16. 11. 2018 v 19:00 hod. v místním 
pohostinství 

 
 

Přítomni: P. Novotný, J. Baťka, P. Boukal, L. Karasová, P. Klíma, J. Drnek, F. Boukal,  
V. Boukalová 
Ověřovatelé zápisu:F. Boukal, J. Baťka 
 
 
 
Program:  

1) Zahájení 
2) Rozpočtové opatření č.3 
3) Aktualizace rozpočtového výhledu 
4) Návrh činnosti na nové volební období 
5) Záměr prodeje pozemku p.č. 76/1 
6) Směna pozemků – p.č. 328/46 a p.č. 275/17 za pozemek p.č. 384/12 v k.ú. 

Pročevily 
7) Diskuse 
8) Usnesení 
 
 
 

Projednání jednotlivých bodů programu: 
1. Veřejné zasedání zastupitelstva zahájil Pavel Novotný a seznámil přítomné 

s programem schůze 
2. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3, toto opatření je 

přílohou tohoto zápisu. 
3. Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled obce na období 2019 - 2021 
4. Starosta Petr Boukal poděkoval za aktivní účast občanů v obecních volbách, 

                 dále přednesl stručný návrh činnosti na nové volební období 2018 - 2022. 
5. Zastupitelstvo pověřuje starostu zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 76/1 o 

výměře 661 m2 v k.ú. Hlubyně 
6. Zastupitelstvo schvaluje směnu 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 v k.ú. 
Pročevily, (geometrický plán 77 – 63/2018). Záměr zveřejněn dne 26.4. 2018. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením směnné smlouvy na tyto pozemky.  

7. p. Jiří Karas – řešení kanalizace v obci 
p. Tomáš Citerbart – problematika domácích čističek 
p. Michal Haník – řešení problémů s výpadky elektrického proudu při 
mimořádných situacích 
 

 
 
 
 

 



 
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy: 
- rozpočtové opatření č. 3, toto opatření je přílohou tohoto zápisu 
- rozpočtový výhled obce na období 2019 – 2021 
- směnu 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 v k.ú. Pročevily, (geometrický 
plán 77 – 63/2018). Záměr zveřejněn dne 26.4. 2018. 

 
 
Zastupitelstvo pověřuje starostu: 
- zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 76/1 o výměře 661 m2 v k.ú. Hlubyně 
- uzavřením směnné smlouvy na pozemky p.č. 328/46 o výměře 1082 m2 ostatní 

plocha – manipulační plocha a p. č. 275/17 o výměře 418 m2 trvalý travní porost 
směnou za pozemek p.č. 384/12 o výměře 1500 m2 zemědělská půda v k.ú. 
Pročevily, (geometrický plán 77 – 63/2018), záměr zveřejněn dne 26.4. 2018. 
 

 
 
Hlubyně 16.11. 2018                                                                           Petr Boukal 
Zapsala: L. Karasová                                                                            starosta obce 
Ověřovatelé zápisu: F. Boukal, J. Baťka 
 
Vyvěšeno dne:                                                                                       Sejmuto dne: 
 


