
Zápis č. 8/2018 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Hlubyně konaného dne 5.12. 2018 v 19:00 hod.  
v místnosti obecního úřadu. 
Přítomni: P. Novotný, P. Boukal, P. Klíma, V. Boukalová, J. Baťka, L. Karasová, J. Drnek, F. Boukal  
Ověřovatelé zápisu: F. Boukal, J. Baťka 
Program:  

1) Zahájení 
2) Návrh rozpočtu na r. 2019 
3) Plán inventarizace k provedení pravidelné roční inventarizace majetku obce za r. 2018 
4) Nové webové stránky obce 
5) Vnitřní směrnice obce 
6) Oznámení o přijetí usnesení valné hromady České spořitelny, a.s. o nuceném přechodu všech  

akcií vlastněných ostatními akcionáři na Erste Group Bank AG 
7) Dotace na pořízení hasičského auta  
8) Usnesení 

 
Projednání jednotlivých bodů programu: 

1. Schůzi zastupitelstva zahájil starosta Petr Boukal. 
2. Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyrovnaný návrh rozpočtu na r. 2019. 
3. Zastupitelstvo vzalo na vědomí plán inventarizace a inventur k provedení periodické roční 

inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, pohledávek a závazků obce ke 
dni 31.12. 2018. Periodickou roční inventarizaci provede inventarizační komise ve složení F. 
Boukal, P. Klíma, L. Karasová. 

4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo nabídku na nové webové stránky obce s moderním 
designem a širšími možnostmi úprav. 

5. Účetní obce informovala zastupitelstvo o aktualizaci vnitřních směrnic obce jednotlivými 
dodatky.  Zastupitelstvo schvaluje dodatky k jednotlivým vnitřním směrnicím obce. 

6. Starosta informoval o přijetí usnesení valné hromady České spořitelny, a.s. o nuceném 
přechodu všech akcií vlastněných ostatními akcionáři na Erste Group Bank AG. 

7. Starosta informoval zastupitelstvo o možnosti dotace využitelné na pořízení nového 
hasičského auta. Zastupitelstvo pověřuje starostu dalším jednáním ohledně získání dotace na 
pořízení hasičského auta. 

 
Usnesení: 

zastupitelstvo schvaluje: 
- vyrovnaný návrh rozpočtu na r. 2019 
- dodatky k jednotlivým vnitřním směrnicím obce 
- nabídku na nové webové stránky obce 

zastupitelstvo bere na vědomí: 
- plán inventarizace k provedení periodické roční inventarizace dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku, pohledávek a závazků obce k 31.12. 2018 
zastupitelstvo pověřuje starostu: 

- dalším jednáním ohledně získání dotace na pořízení hasičského auta 
zastupitelstvo pověřuje místostarostu: 

-  J. Drnka uzavřením smlouvy mezi obcí Hlubyně a firmou Galileo na zřízení nových 
webových stránek 

 
 
Hlubyně  5.12. 2018                                                                               Petr Boukal 
Zapsal: L. Karasová                                                                                   starosta obce 
Ověřovatelé zápisu: F. Boukal, J. Baťka 
 
Vyvěšeno dne:                                                                                       Sejmuto dne: 


