
Zápis č. 1/2019 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Hlubyně konaného dne 16. 1. 2019 v 19:00 hod.  
v místnosti obecního úřadu. 
Přítomni: P. Boukal, P. Novotný, F. Boukal, J. Drnek, P. Klíma, J. Baťka, V. Boukalová 
Omluveni: L. Karasová 
 

Program:  
1. Zahájení 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Schválení obecně závazné vyhlášky 1/2019 o nočním klidu 
4. Schválení obecně závazné vyhlášky 2/2019 o poplatcích za psy 
5. Schválení obecně závazné vyhlášky 3/2019 o cenách služeb a místních poplatcích  
6. Strategický plán rozvoje sportu v obci 
7. Zadání projektu na víceúčelové hřiště 
8. Schválení směrnice č.16 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
9. Diskuze 

 
 
 
Projednání jednotlivých bodů programu: 

1. Schůzi zastupitelstva zahájil starosta Petr Boukal. 
2. Ověřovateli zápisu byli navrženi J. Drnek a P. Novotný, oba byli zvoleni všemi hlasy. 
3. Zastupitelstvo projednalo a schválilo všemi hlasy obecně závaznou vyhlášku 1/2019 o nočním 

klidu; vyhláška je přílohou tohoto zápisu. 
4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo všemi hlasy obecně závaznou vyhlášku 2/2019  

o poplatcích za psy; vyhláška je přílohou tohoto zápisu. 
5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo všemi hlasy obecně závaznou vyhlášku 3/2019 o cenách 

služeb a místních poplatcích na r. 2019; vyhláška je přílohou tohoto zápisu. 
6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo „Strategický plán rozvoje sportu v obci“ všemi hlasy. 
7. Zastupitelstvo projednalo možnosti zadání projektu na víceúčelové hřiště a pověřuje starostu 

zajištěním projektové dokumentace u firmy Linhart spol. s.r.o. 
8. Zastupitelstvo projednalo a schválilo směrnice č.16 k zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu 
9. Diskuze: 

- Znak obce 
- Webové stránky 
- Projekt na posilující vodní zdroj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy: 

- obecně závaznou vyhlášku 1/2019 o nočním klidu; vyhláška je přílohou tohoto zápisu 
- obecně závaznou vyhlášku 2/2019 o poplatcích za psy; vyhláška je přílohou tohoto 

zápisu 
- obecně závaznou vyhlášku 3/2019 o cenách služeb a místních poplatcích na r. 2019; 

vyhláška je přílohou tohoto zápisu 
- Strategický plán rozvoje sportu v obci 
- Směrnice č.15 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

Zastupitelstvo pověřuje starostu: 
- zajištěním projektové dokumentace u firmy Linhart spol. s.r.o. k projektu na 

víceúčelové hřiště 
 
 
Hlubyně  16.1. 2019                                                                                Petr Boukal 
Zapsal: František Boukal                                                                        starosta obce 
Ověřovatelé zápisu: J. Drnek, P. Novotný 
Vyvěšeno dne:                                                                              Sejmuto dne: 
 


