ZÁPIS
z 6. zasedání zastupitelstva obce Halámky konaného dne 8.4.2019
Místo konání:
Začátek:
Zasedání řídil:
Přítomni:

Kulturní dům Halámky
18.00 hodin
starosta obce p. Prokeš
Mikudim Josef, Macho Stanislav, Prokeš Jan,
Štěpánková Vlastimila, Trsek František
Omluveni:
0
Zapisovatel:
Štěpánková Vlastimila
Ověřovatelé zápisu: Trsek František , Macho Stanislav
Starosta obce p. Prokeš zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno
5 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Návrh programu:

1. Kontrola zápisu z předešlého zasedání
2. Informace vodovod
3. Informace úsekové měření
4. Výroční zpráva o poskytování informací

Hlasování o programu jako celku:.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu
Schváleno počtem hlasů 5:0:0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Návrh na určení ověřovatelů zápisu: Trsek František , Macho Stanislav.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu.
Schváleno počtem hlasů 5:0:0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
1. Byla provedena kontrola zápisu z předešlého zasedání.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schválilo kontrolu zápisu z předešlého zasedání.
Schváleno počtem hlasů 5:0:0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

2. Starosta obce informoval zastupitele o možnosti zásobování obce Halámky pitnou vodou.
Byl osloven hydrogeolog, který vypracoval zprávu. Ve zprávě doporučuje, že pokud existuje
možnost napojení na existující kapacitní vodárenskou soustavu či zdroj, tak takovou možnost
preferuje. Zajištění nového samostatného zdroje považuje za rizikové, především
s upravitelností vod a s tím spojené ekonomické udržitelnosti. Doporučuje zpracovat studii
zásobování obce Halámky pitnou vodou v souladu s „PRVKUK“, např. s rozpracováním
variant napojení na existující kapacitní vodárenskou soustavu či zdroj. Ze studie by vyplynul
optimální systém napojení a taktéž jistné ekonomické výhledy. Zároveň ve zprávě konstatuje,
že v rámci řešení zásobování obyvatel pitnou vodou v souladu s „PRVKUK“ je snažší
dosáhnout na různorodé dotační tituly, až se již týká přípravy projektové dokumentace či
satmotné realizace.
Na základě doporučení se starosta obrátil na krajský úřad, kde mu bylo podle plánu rozvoje
vodovodu a kanalizací na území Jihočeského kraje doporučeno jednat se správcem vodovodu
v Suchdole nad Lužnicí s firmou ČEVAK. Protože v plánu rozvoje je navrhováno napojení na
vodovod ze Suchdola nad Lužnicí končící v Hrdlořezích. Momentálně starosta jedná s fa.
ČEVAK o možné kapacitě vodovodu, zda postačí pro část obce Dvory nad Lužnicí a obec
Halámky. Dále starosta informoval, že kraj finančně podporuje výstavbu vodovodu Kč 3 mil.
ročně a Kč 80 tis. na jednoho občana. Podle kalkulace postačí Kč 3 mil. Na 1 km řadu. Dále
byl osloven projektant, který vyhotovil nabídku projektových prací na vybudování vodovodu
v Halámkách, který bude buď napojen na skupinový vodovod nebo možnost napojení na zdroj
vody ve Dvorech nad Lužnicí. Starosta jedná přes DSO Lužnice o možnosti napojení na zdroj
vody ve Dvorech nad Lužnicí. Obec Dvory nad Lužnicí plánuje vybudování nového vrtu a
zvětšení kapacity úpravny vody. Proto starosta navrhuje začít projektování vodovodu v obci
Halámky i přesto, že není jasné, jakým způsobem bude obec Halámky zásobována vodou. Po
jednání s projektantem je i toto možné.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předloženou informaci a pověřuje starostu dalším
jednáním s projektantem.
3. Starosta informoval zastupitele na základě dopravní studie počtu a rychlosti vozidel
s ohledem na dodržování maximální rychlosti v obci Halámky, že jednal se starostou Města
Třeboň. Obec Halámky spadá pod Město Třeboň, odbor dopravy a úsekové radary v obci
Halámky by musela spravovat Městská policie Třeboň. Obec Halámky by musela zaplatit
úsekové měřiče v celkové částce zhruba Kč 2 mil. a dále každoročně servisní poplatky a
náklady na provoz měřičů. Dále žádný zákon neumožňuje, aby do obce Halámky přicházely
finance z vybraných pokut za přestupky. Veškeré výnosu z přestupků by šly na Město Třeboň.
Starosta navrhuje ukončit jednání ohledně úsekových měřičů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení jednání ohledně úsekového měření v obci Halámky.
Schváleno 5:0:0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
4. Starosta obce předložil zastupitelům výroční zprávu o poskytování informací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výroční zprávu o poskytování informací.
Schváleno 5:0:0
Usnesení č.5 bylo schváleno.

Stav účtu k 31.3.2019: účet u ČS
Kč 31.304.397,97
účet u ČNB Kč 1.907,585,91

Ukončeno v 19.00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 12.4.2019
Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
……………………………..
Starosta: Jan Prokeš
Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky na stránkách obce.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

