ZÁPIS
z 31. zasedání zastupitelstva obce Halámky konaného dne 30.08.2021
Místo konání:
Začátek:
Zasedání řídil:
Přítomni:

Obecní úřad Halámky
18.00 hodin
starosta obce p. Prokeš
Mikudim Josef, Macho Stanislav, Prokeš Jan,
Štěpánková Vlastimila, Adensam Petr
Omluveni:
0
Zapisovatel:
Štěpánková Vlastimila
Ověřovatelé zápisu: Vlastimila Štěpánková , 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. Přístřešek na kontejnery
3. Termín konání oslav 100. let SDH, setkání rodáků
4. Žádost o peněžní dar – Centrum soc.služeb J.Hradec
5. 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: Vlastimila Štěpánková , 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 cenovou nabídku na zhotovení nového stání
a přístřešku na kontejnery.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na zhotovení nového stání a přístřešku na
kontejnery. Pověřuje starostu výběrem zhotovitele a podepsáním smlouvy o dílo.
Schváleno 5:0:0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
3. Jelikož v roce 2022 SDH Halámky oslaví 100 let svého založení, zastupitelstvo obce
naplánovalo na toto výročí 1.setkání rodáků a přátel Halámek. Termín je stanoven na
25.6.2022.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tento termín konání oslavy a setkání rodáků.
4. Starosta obce předložil zastupitelům žádost Centrum sociálních služeb J.Hradec o peněžní dar
ve výši Kč 20.000,- na zkvalitnění poskytování sociálních služeb.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje peněžní dar Centrum sociálních služeb J.Hradec ve výši
Kč 20.000,-.
Schváleno 5:0:0
Usnesení č.5 bylo schváleno.

5. Různé:
- dne 18.9.2021 se budou konat rybářské závody
- dne 14.10.2021 proběhne dílčí kontrola hospodaření obce pracovníky krajského úřadu
Ukončeno v 19.00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 30.08.2021
Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
……………………………..
Starosta: Jan Prokeš
Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky na stránkách obce.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

