ZÁPIS
z 8. zasedání zastupitelstva obce Halámky konaného dne 3.6.2019
Místo konání:
Začátek:
Zasedání řídil:
Přítomni:

Kulturní dům Halámky
18.00 hodin
starosta obce p. Prokeš
Macho Stanislav, Prokeš Jan,
Štěpánková Vlastimila, Trsek František
Omluveni:
Mikudim Josef
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 – výstavba chodníků
3. Informace – komunální technika
4. Žádost o finanční dar na opravu školy
5. Výběr projektanta na projekt vodovod
6. Dotace z programu obnovy venkova JčK v roce 2019

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 4:0:0.
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 4:0:0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

2. Starosta informoval zastupitele, že projekt chodníků jako takový je připraven, ale potřebuje
ještě dořešit technicky, vlastnicky zásahy do pozemků, zpevněných ploch, oplocení, vrat
soukromých majitelů. Obdrželi jsme nákresy, se kterými budeme obcházet jednotlivě
vlastníky pozemků. S ředitelstvím silnic a dálnic budeme řešit odvádění dešťových vod.
3. Starosta a místostarosta seznámili zastupitele, že se připraví výběrové řízení na nákup
komunální techniky – traktůrek s příslušenstvím, potřebný pro údržbu veřejného prostranství
obce.
4. Starosta obce předložil zastupitelům žádost o finanční dar Obce Rapšach na opravu
základní školy ve výši Kč 38.000,--.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar Obci Rapšach na opravu základní školy ve výši Kč
38.000,--.
Schváleno 4:0:0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
5. Starosta a místostarosta předložili zastupitelům návrh na projektanta vodovodu
v Halámkách a to fa. ALCEDO, projektování vodohospodářských a pozemních staveb.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje projektanta na vodovod v Halámkách a to fa. ALCEDO.
Schváleno 4:0:0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
6. Starosta seznámil zastupitele s výsledkem žádosti o dotaci z programu obnovy venkova
JčK na rok 2019. Obec Halámky dostala dotaci ve výši Kč 50.000,--. Vzhledem k tomu, že
částka je příliš nízká, starosta navrhuje nečerpat tuto dotaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nečerpání dotace z programy obnovy venkova JčK na rok 2019.
Schváleno 4:0:0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
Stav účtu k 31.5.2019: účet u ČS
Kč 32.146.317,46
účet u ČNB Kč 1.952.914,31

Ukončeno v 19.00 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 7.6.2019
Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
……………………………..
Starosta: Jan Prokeš
Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky na stránkách obce.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

