
Zápis č. 4/2018 
 

Program: ze zasedání zastupitelstva obce Hlubyně konaného dne 20. 6. 2018 v 19:00 hod.  
v místnosti obecního úřadu. 
Přítomni: P. Novotný, P. Boukal, L. Karasová, J. Drnek, V. Boukalová, J. Baťka, P. Klíma 
Nepřítomni: J. Stehlík 
Ověřovatelé zápisu: P. Klíma, J. Baťka 
 
 

1. Zahájení 
2. Projednání účetní závěrky obce  
3. Projednání závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření obce Hlubyně za rok 2017 
4. Mimořádná odměna 
5. Volby do obecního zastupitelstva - Stanovení počtu zastupitelů pro obecní volby v r. 2018 
6. Podání žádosti o pořízení nového dopravního automobilu pro SDH 
7. Žádost p. J. J. o přípojku vody na pozemek p.č. 666/1(zahrada) 
8. Rozpočtové opatření č.2/2018 

 
 

Projednání  jednotlivých bodů  programu: 
1. Schůzi zastupitelstva zahájil starosta Pavel Novotný. 
2. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku obce (rozvahu, výkaz zisků a ztrát, 

přílohu),  
3. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření 

obce za r. 2017 s výhradou. 
4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo mimořádnou odměnu pro účetní obce Věru Boukalovou. 
5. Zastupitelstvo obce Hlubyně ve smyslu zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a 

o změně některých zákonů se usneslo na svém jednání  
dne 20. 6. 2018 takto: 
Zastupitelstvo obce schvaluje na volební období roku 2018 – 2022 počet zastupitelů 7. 

6. Zastupitelstvo pověřuje místostarostu podáním žádosti o pořízení dopravního automobilu pro SDH 
7. Zastupitelstvo projednalo a neschválilo žádost p. J. J. 
8. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2018, tato opatření jsou přílohou 

tohoto zápisu. 
 

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy: 

- účetní závěrku obce (rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohu) 
- závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření obce za r. 2017 s výhradou 
- mimořádnou odměnu pro účetní obce Věru Boukalovou. 
- Počet zastupitelů 7 na volební období 2018 – 2022 
- Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2018, tato opatření jsou 

přílohou tohoto zápisu. 
 

Zastupitelstvo pověřuje místostarostu: 
- podáním žádosti o pořízení dopravního automobilu pro SDH 

 
Hlubyně  20.6. 2018                                                                                  Pavel Novotný 
Zapsala: Lucie Karasová                                                                               starosta obce 
 
Ověřovatelé zápisu: Petr Klíma, Jaroslav Baťka 
Vyvěšeno dne:                                                                              Sejmuto dne: 
 


