
Zápis č. 6/2017 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Hlubyně konaného dne  15.8. 2017 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) Rozpočtové opatření č 3/2017 
3) Volby do Parlamentu ČR 20-21.10.2017 
4) Rekonstrukce veřejného osvětlení  v obci 
5) Dílčí přezkoumání hospodaření obce 
6) směna pozemku 
7) Schválení prodeje části pozemku p. č. 328/44  v k. ú. Pročevily o výměře 201 m2 

 
Projednání jednotlivých bodů programu: 

1. Schůzi zastupitelstva zahájil starosta Pavel Novotný. 
2. Zastupitelstvo projednalo  a schválilo rozpočtové opatření č. 3/2017, toto opatření je přílohou 

tohoto zápisu. 
3. Volby do Parlamentu České Republiky proběhnou v obci ve dnech 20-21.října 2017 
4. Zastupitelstvo projednalo  a schválilo nabídku firmy BI ESSE.cz na nakup materiálu na 

plánovanou rekonstrukci veřejného osvětlení v obci  
5. Dílčí přezkoumání hospodaření obce proběhne dne 3.10.2017 v kanceláři ou. 
6. Zastupitelstvo projednalo záměr o směnu obecního majetku pozemku pč 76/1o výměře 661 m2 

zemědělská půda za pozemek pč 483/17 o výměře 4264m2   lesní pozemek ,oba v k.ú Hlubyně. 
K obecnímu pozemku není přístup. 

6 Zastupitelstvo projednalo a schválilo všemi hlasy prodej části pozemku p. č. 328/44 v k. ú 
Pročevily o výměře 201m2 p. Novákovi Petrovi nar.30.12.1971, bytem Jana Drdy 492, 
Příbram VII,26101 za cenu 100,- Kč za m2 plus náklady spojené s převodem pozemků a 
pověřuje starostu uzavřením smlouvy o prodeji. Záměr zveřejněn dne 8.7.2017 . 

 
Usnesení: 
 
zastupitestvo schvaluje 
- prodej části pozemku p. č. 328/44 v k. ú .Pročevily o výměře 201m2 p. Novákovi Petrovi  

bytem Jana Drdy 492 Příbram VII,26101 za cenu 100,- Kč za m2 plus náklady spojené 
s převodem pozemků  

 
zastupitelstvo pověřuje starostu: 
           - zveřejněním záměru směny pozemků pč. 76/1 za pozemek pč.483/17. 

    -  uzavřením smlouvy  o prodeji části pozemku p. č. 328/44 v k. ú .Pročevily o výměře 201m2 p. 
Novákovi Petrovi  bytem Jana Drdy 492 Příbram VII,26101 za cenu 100,- Kč za m2 plus 
náklady spojené s převodem pozemků a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o prodeji. 

 
Hlubyně  20.8. 2017                                                                                    Pavel Novotný 
Zapsal: P.Novotný                                                                                        starosta obce 
 
Ověřovatelé zápisu: Petr Boukal, J. Baťka 
 
Vyvěšeno dne:                                                                                               Sejmuto dne: 


