
Zápis č. 1/2016 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Hlubyně konaného dne 20. 1. 2016 v 19:00 hod.  
v místnosti obecního úřadu. 
Přítomni: P. Novotný, P. Boukal, L. Karasová, J. Drnek, V. Boukalová, P. Klíma, 
 J. Baťka 
Omluveni: J. Stehlík 
Ověřovatelé zápisu: P. Boukal, J. Baťka 
 

Program:  
 

1. Zahájení 
2. Schválení vyhlášky o cenách na r. 2016 
3. Projednání inventarizace majetku obce za rok 2015 
4. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 
5. Zastřešení hasičské zbrojnice 

 
 

Projednání jednotlivých bodů programu: 
 

1. Schůzi zastupitelstva zahájil starosta Pavel Novotný. 
2. Zastupitelstvo projednalo a schválilo stanovení cen služeb a místních poplatků na  

r. 2016. Seznam je přílohou tohoto zápisu. 
3. Účetní obce Věra  Boukalová  přednesla zprávu o provedené inventarizaci obecního 

majetku za rok 2015. 
4. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 proběhne 7.4 2016. 
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci do fondů Středočeského kraje- 

Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na r. 2016 a souhlasí se 
spolufinancováním akcí z rozpočtu obce. Zastupitelstvo pověřuje starostu podáním 
žádosti o poskytnutí dotace.  

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy: 
 

- ceny služeb a místních poplatků platných pro r. 2016; seznam je přílohou tohoto 
zápisu 

- zastupitelstvo schvaluje výsledky periodické roční inventarizace za rok 2015 
- podání žádosti o dotaci do fondů Středočeského kraje- Fond podpory dobrovolných 

hasičů a složek IZS na r. 2016 a spolufinancováním akcí z rozpočtu obce. 
 

Zastupitelstvo pověřuje starostu: 
- podáním žádosti o dotaci do fondů Středočeského kraje- Fond podpory dobrovolných 

hasičů a složek IZS na r. 2016 
 
Hlubyně  27.1. 2016                                                                                  Pavel Novotný 
Zapsala: Lucie Karasová                                                                               starosta obce 
 
Ověřovatelé zápisu: Petr Boukal, Jaroslav Baťka 
Vyvěšeno dne:                                                                              Sejmuto dne: 
 



  O B E C N Í   Ú Ř A D   H L U B Y N Ě 

 
Hlubyně 10, 262 72 p. 

Březnice                
tel : 604 193 869 

e-mail: ou.hlubyne@pb.cz 
 

Vyhláška OÚ o cenách služeb a místních poplatcích  
platných na r. 2016 

 
(  schválená na schůzi zastupitelstva  konané dne 20.ledna 2016 )      

 
1. Vodovod : 
• cena vody pro občany – 25 Kč/m3 ; 
• roční nájemné za vodoměr 100 Kč  
• forma oznámení - Vyhláška OÚ o cenách služeb a místních poplatcích na r. 2016 
2. Popelnice : 
• poplatek - 65 Kč/známku 
• poplatek – 1181 Kč/ vývoz 26× 
• poplatek – 1820 Kč/vývoz kombi 42× 
• forma oznámení - Vyhláška OÚ o cenách služeb a místních poplatcích na r. 2016 
 
3. Poplatek za psy : 
• poplatek platí pro psy občanů s trvalým pobytem - 50 Kč, druhý a další pes - 150 Kč 
• u občanů bez trvalého pobytu oznámit pobyt psa do místa trvalého bydliště 
• forma oznámení - Vyhláška OÚ o cenách služeb a místních poplatcích na r. 2016 
 
4. Pronájem sálu v KD jednodenní : 
• svatby, oslavy a podobné akce pro místní občany - zdarma 
• pronájem sálu pro místní občany a organizace bez topení a úklidu - 1000 Kč 
• pronájem sálu pro místní občany a organizace s topením a bez úklidu - 1200 Kč 
• pronájem sálu pro ostatní občany a organizace bez topení a úklidu - 1200 Kč 
• pronájem sálu pro ostatní občany a organizace s topením a bez úklidu - 2000 Kč 
• sportovní akce na sále -70 Kč/hod bez topení a úklidu 
• prodejní akce na sále -100 Kč/hod bez topení a úklidu 
• poplatek za použití ubrusů - 1000 Kč/sál 
• úklid sálu a přísálí, vstupní haly a okolí KD provede nájemce a bude proveden vždy 

následující den 
• případné slevy z nájmu projedná zastupitelstvo obce 
• forma oznámení - Vyhláška OÚ o cenách služeb a místních poplatcích na r. 2016 
 
 
v Hlubyni dne   20. ledna 2016                                                         zpracoval P. Novotný 
 
starosta obce                                                                                           zástupce starosty 


