ZÁPIS
z 4. zasedání zastupitelstva obce Halámky konaného dne 18.2.2019
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. Schválení obecně závazné vyhlášky o nakládání s komunálním
odpadem
3. Schválení termínu sběrného dne velkoobjemového odpadu
4. Různé

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. Zastupitelstvo obce projednalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nakládání
s komunálním odpadem na území obce Halámky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nakládání s komunálním
odpadem na území obce Halámky.
Schváleno 5:0:0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
3. Místostarosta předložil zastupitelům termín sběrného dne velkoobjemového odpadu.
Termín je stanoven na pátek 22.3.2019 od 12.00-18.00 hod.
a na sobotu 23.3.2019 od 8.00-12.00 hod.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje termín sběrného dne velkoobjemového odpadu.
Termín je stanoven na pátek 22.3.2019 od 12.00-18.00 hod.
a na sobotu 23.3.2019 od 8.00-12.00 hod.
Schváleno 5:0:0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
4. Různé:
- starosta informoval zastupitele o jednání ohledně úsekových radarů
Stav účtu k 31.1.2019: účet u ČS
Kč 30.412.909,57
účet u ČNB Kč 1.907.605,91

Ukončeno v 19.00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 18.2.2019
Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
……………………………..
Starosta: Jan Prokeš
Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky na stránkách obce.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

