ZÁPIS
11. zasedání zastupitelstva obce Halámky konaného dne 2.9.2019
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. Projednání rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě
3. Projednání smlouvy o zápůjčce obci Dvory nad Lužnicí
4. Nákup plechové garáže
5. Rozpočtová opatření
6. Informace územní plán obce
7. Informace chodníky
8. Informace vodovod
9. 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. Starosta a místostarosta předložili zastupitelům návrh na rekonstrukci sociálního zařízení
v kulturním domě. Rekonstrukce je plánovaná na rok 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh na opravu sociálního zařízení v kulturním
domě.
Schváleno 5:0:0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
3. Starosta předložil zastupitelům návrh smlouvy o zápůjčce obci Dvory nad Lužnicí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh smlouvy o zápůjčce obci Dvory nad Lužnicí a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 5:0:0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
4. Místostarosta předložil zastupitelům návrh na zakoupení plechové garáže k uskladnění
traktoru a dalších materiálů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení plechové garáže.
Schváleno 5:0:0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
5. Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 7 na nákup traktoru pro úklid
veřejného prostranství a místních komunikací –
231 0100 položka 6122, paragraf 3745 ve výši Kč 2.000.000,231 0100 položka 8115
ve výši Kč 2.000.000,-.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7 – na nákup traktoru pro úklid
veřejného prostranství.
Schváleno 5:0:0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
6. Starosta obce předložil zastupitelům dokončenou pracovní verzi územního plánu, která
bude v nejbližší době předána na Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování.
Předložená informace byla zastupitelstvem vzata na vědomí.
7. Starosta a místostarosta obce informovali zastupitele, že byly předány projektantem
domalované sjezdy k projektům podél hlavní silnice, se kterými seznamují jednotlivé občany,
kterých se to týká. Dne 16.9.2019 proběhne schůzka s projektantem, kde bude domluvena
schůzka se zástupci ŘSD, stavebním úřadem a životním prostředím Třeboň.
Předložená informace byla zastupitelstvem vzata na vědomí.

8. Starosta obce informoval zastupitele, že začaly práce na přípravě na projektu vodovod na
základě smlouvy o díle. Probíhá geodetické zaměření obce a předpokládané trasy vodovodu,
zajištění vyjádření všech správců podzemních sítí a zajištění mapových podkladů.
Předložená informace byla zastupitelstvem vzata na vědomí.
9. Různé:
- bude namontováno dopravní zrcadlo u čp. 43 z důvodu bezpečnosti
- místostarosta navrhuje výměnu vrat na přístavbě OÚ a vrata u garáže OÚ. Nabídky budou
předloženy na dalším zasedání zastupitelstva.
- starosta informoval o konání rybářských závodů pro děti, které proběhnou 28.9.2019
Stav účtu k 31.8.2019: účet u ČS
Kč 32.644.880,50
účet u ČNB Kč 1.969.233,51
Ukončeno v 19.00 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 7.9.2019
Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
……………………………..
Starosta: Jan Prokeš
Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky na stránkách obce.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

