ZÁPIS
z 9. zasedání zastupitelstva obce Halámky konaného dne 24.6.2019
Místo konání:
Začátek:
Zasedání řídil:
Přítomni:

Kulturní dům Halámky
18.00 hodin
starosta obce p. Prokeš
Macho Stanislav, Prokeš Jan, Mikudim Josef
Štěpánková Vlastimila, Trsek František

Omluveni:
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. Účetní závěrka za účetní období roku 2018
3. Závěrečný účet obce za rok 2018
4. Výběrové řízení na malotraktror pro práci v obci s příslušenstvím
5. Jmenování 3 členné komise pro otevírání obálek a posouzení
hodnocení nabídek při výběrovém řízení
6. Smlouva o dílo k přípravě podkladů pro vypracování projetku na
vodovod

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. Zastupitelstvu obce byla předložena Účetní závěrka obce Halámky za účetní období roku
2018, jejímž obsahem je: rozvaha + příloha, výkaz zisku a ztráty, zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2018, inventarizační zpráva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce Halámky za účetní období roku 2018 bez
výhrad.
Schváleno 5:0:0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
3. Zastupitelstvu obce byl předložen Závěrečný účet obce Halámky za rok 2018.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění příjmové i výdajové části rozpočtu dle
rozpočtové skladby a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018. Přezkoumání
hospodaření bylo provedeno zaměstnanci oddělení přezkumu krajského úřadu v Českých
Budějovicích.
Zastupitelstvo obce přijímá nápravné opatření ke zjištěným nedostatkům ze zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018:
- Účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – napraveno správným
postupem při inventuře za rok 2019
- Zjištěné nedostatky budou odstraněny a napraveny v průběhu roku 2019 a
v inventarizaci k 31.12.12019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Halámky za rok 2018 a uzavírá se
souhlasem s celoročním hospodařením bez výhrad a dále přijímá nápravné opratření ke
zjištěným nedostatkům ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018:
- Účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – napraveno správným
postupem při inventuře za rok 2019
- Zjištěné nedostatky budou odstraněny a napraveny v průběhu roku 2019 a
v inventarizaci k 31.12.12019.
Schváleno 5:0:0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
4. Starosta a místostarosta obce předložili zastupitelům výzvu k podání cenové nabídky na
maloktraktor pro práci v obci s příslušenstvím. Výběrové řízení by mělo začít 27.6.2019 dle
směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Malotraktor pro práci v obci s příslušenstvím
TRAKTOR PRO PRÁCI NA OBCI
motor diesel min. 35 kW
natáčecí přední náprava traktoru
4 válcový motor
motor chlazený vodou
pohon všech kol
uzávěrka zadního diferenciálu
synchronizovaná mechanická převodovka
zadní vývodový hřídel 540/750 ot/min
zadní ramena kategorie 1 s rychloupínáním

zdvih zadní hydrauliky min. 1500 kg
otočné pracoviště obsluhy
3 hydraulické okruhy
zadní tažný závěs
kabina čtyřsloupková s topením a klimatizací
elektrický systém 12V
přístrojový panel
odpružené sedadlo
šípová záběrová kola šířky min. 28 cm a min. 18"
hmotnost min. 1600 kg
výška max. 210 cm
velký technický průkaz pro přihlášení
MULČOVAČ SE SBĚREM
pracovní záběr min. 150 cm
objem sběrného koše min. 800 litrů
hydraulické vysypávání koše
hydraulický zdvih do výšky min. 185 cm
pracovní nástroje plechové špachtle
nastavitelná přední kolečka
nastavitelný opěrný válec
hmotnost maximálně 280 kg
technické osvědčení

TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ VLEK
užitečné zatížení min. 2500 kg
brzděný nájezdovou brzdou
otočné tažné oko
opěrné kolečko
bočnice plechové
nástavky síťované nebo děrované
délka ložné plohy min. 280 cm
technické osvědčení

PŘEDNÍ ZAMETACÍ KARTÁČ
přední agregace v reverzu traktoru
pracovní záběr min. 155 cm
pohon přes vývodovou hřídel
průměr zametacího kartáče min. 50 cm
přimetací kartáč
nylonové štětiny kartáče i přimetače
hydraulické natáčení
hydraulicky výklopná sběrná vana
technické osvědčení

RADLICE NA SNÍH
přední agregace v reverzu traktoru
pracovní záběr 150 cm
šípová radlice
úhel natočení +/- 30°
pryžový břit
odpružení břitu
hmotnost min. 150 kg
technické osvědčení

VÁLEČKOVÝ SYPAČ
sypač na zadní agregaci
manuální regulace dávky
pracovní záběr min. 150 cm
objem min. 450 kg
samonakládací rám
ventil pro přepínání sypání a nakládání
kloubová hřídel
světelná rampa
krycí plachta
technické osvědčení

NAKLADAČ
nakladač kompatibilní k traktoru
agregace čelně nad motorem
výsyp nakladače do výšky min. 200 cm
ovládání joystickem s třetí funkcí
ovládání hydraulikou traktoru
tlumiče rázů
rychloupínání pro snadnou instalaci
odstavné nohy integrované v nakladači
euro úchyty nakladače
lopata hladká záběr min. 130 cm
lopata multifunkční s 5ti-prstovým přidržovačem záběr min. 130 cm
nosnost min. 400 kg
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání cenové nabídky na maloktraktor pro práci
v obci s příslušením dle směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Schváleno 5:0:0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

5. Starosta předložil zastupitelům návrh 3členné komise pro otevírání obálek a posouzení a
hodnocení nabídek ve složení: - předseda Jan Prokeš, člen Stanislav Macho, člen Josef
Mikudim.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje 3člennou komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení
nabídek ve složení: - předseda Jan Prokeš, člen Stanislav Macho, člen Josef Mikudim.
Schváleno 5:0:0
Usnesení č.7 bylo schváleno
6. Starosta a místostarosta předložili zastupitelům návrh smlouvy o dílo. Předmětem plnění je
příprava podkladů pro vypracování projektové dokumentace „Vodovod Halámky“ v ceně
Kč 153.670 s DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou smlouvu o dílo na přípravu podkladů pro
vypracování projektové dokumentace „Vodovod Halámky“ a pověřuje starostu podpise,
smlouvy.
Schváleno 5:0:0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
7. Různé:
- starosta předložil zastupitelům žádost o prodej části pozemku KN 46/3, k.ú. Halámky.
Vzhledem k tomu, že v novém územním plánu se počítá s tímto pozemkem na sportovní
využití, nemá v plánu tento pozemek prodávat. Zastupitelstvo toto bere na vědomí.
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 26.6.2019
Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
……………………………..
Starosta: Jan Prokeš
Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky na stránkách obce.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

