ZÁPIS
z 22. zasedání zastupitelstva obce Halámky konaného dne 12.10.2020
Místo konání:
Začátek:
Zasedání řídil:
Přítomni:

Obecní úřad Halámky
17.00 hodin
starosta obce p. Prokeš
Macho Stanislav, Prokeš Jan, Mikudim Josef
Štěpánková Vlastimila, Adensam Petr

Omluveni:
Zapisovatel:
Štěpánková Vlastimila
Ověřovatelé zápisu: Štěpánková Vlastimila, 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. Složení slibu zastupitele obce
3. Aktualizování směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu
4. Volba předsedy kontrolního výboru
5. Volba člena finančního výboru
6. Finanční dar LSPP

Hlasování o programu jako celku:.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu
Schváleno počtem hlasů 4:0:0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Návrh na určení ověřovatelů zápisu: Štěpánková Vlastimila , 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 obce přivítal mezi zastupiteli pana Petra Adensama jako náhradníka dalšího
v pořadí z kandidátní listiny PRO OBEC za zesnulého zastupitele pana Františka Trska.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zánik mandátu člena zastupitelstva obce Halámky –
zastupitele Františka Trska z důvodu úmrtí, a to ke dni 17.9.2020. Jako náhradník další
v pořadí z kandidátní listiny PRO OBEC byl písemně osloven pan Petr Adensam, který dne
21.září 2020 písemně oznámil, že mandát v Zastupitelstvu obce Halámky přijímá.
Zastupitel Petr Adensam složil před zastupitelstvem obce v 17.15 hodin dle ustanovení §69
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, slib
pronesením slova „slibuji“ a složení potvrdil podpisem.
Usnesení č. 4 bylo přijato
3. Starosta obce předložil zastupitelům aktualizovanou směrnici č. 1/2020 k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu aktualizovanou o zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č.1/2020 k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
Schváleno 5:0:0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
4. Starosta obce předložil zastupitelům návrh na volbu předsedy kontrolního výboru za
zesnulého zastupitele Františka Trska. Starosta navrhuje pana Petra Adensama.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pana Petra Adensama předsedou kontrolního výboru.
Schváleno 4:0:1
Usnesení č. 6 bylo schváleno
5. Starosta obce předložil zastupitelům návrh na člena finančního výboru za zesnulého
zastupitele Františka Trska. Starosta navrhuje pana Petra Adensama.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pana Petra Adensama členem finančního výboru.
Schváleno 4:0:1
Usnesení č. 7 bylo schváleno
6. Starosta obce předložil žádost o peněžní dar LSPP Třeboň na mzdové náklady
zaměstnanců.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar LSPP Třeboň.
Schváleno 5:0:0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

Stav účtu k 30.9.2020: účet u ČS
Kč 33.124.538,31
účet u ČNB Kč 2.328.523,71

Ukončeno v 19.00 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 12.10.2020
Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
……………………………..
Starosta: Jan Prokeš
Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky na stránkách obce.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

