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Zastupitelswo obce Hudlice
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Uroo"oi Zastupitelstva obce Hudlice ze dne 10.03.2020

Zastupitelstvo oboe Hudlice schvaluje ověřovateli ápisu Ing. Michaelu Berarrovskou a Martina
Kodeta.
Výsledek hla.sovárrí: Pro 15

Proti 0
7,důel w0

Usne§ení ě.1-1D020l7,0 ze dne 10.032020 bvlo schvóleno.

Zastupitelswo obce Hudlice schvaluje členy mandátové, volební a náwhové komise Jiřinu
Tejnorovou a Pavla Markvarta.
Výsledek hlasovárrí: Pro 15

Proť 0
7ldrž,els€0

Usnegení č. 2-U2020IZO rc dne 10.03.2020 bvlo schváleno.

Zastupitelstvo obce Hudlice schvaluje zapisovatelkami Miroslavu Stehlíkovou a Ša*u Drskovou.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0
ZÁržel se0

Usne§ení č. 3-1/2020/20 ze dne 10.03.2020 bvlo schváleno.

Zastupitelswo obce Hudlice po projedneú schvaluje doplnárí programu o bod 6c - Doplněrú
identifikátorů statutárních zásfupoů obce Hudlice.
Výsledek hlasování: 

i*i
Zdržel se 0

Usneteníč.4_1/2020/20 ze dne 10.0320Z} bvlo §chváIeno

Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání schvaluje doplnění programu o bodu 6d - Jmenování
hodnotící a výběrové komise.
Výsledek hlasování: Pro l0

Proti 1



7Átblre 4
Usnesení ě. 5-1/2020/2O ze dne 10.03.2020 bvlo gchvóleno

-žqstupitelstvo obce Hudlice po projednání schvaluje doplnění bodu 6e - Směrnice pro zadávárrí
veřejných z*ázskmqlého rozsahu mimo režim zákonaě.134/20l6 Sb.
Výsledek hlasování: Pro 9

Píoti 6
Zdržel se 0

Usne§cní č. 6-112020/2O ze dne 10.032020 bvlo schváleno.

Zastupitel§tvo obce Hudlioe po projefuání schvaluje naužený program jako celek:
1) I}vod
2) Volba ověřovatelů
3) Volba mandátové, volební a návrhové komise
4) §chválení zapisovatelů
5) Finanční záležitoďi

a) Informace o rozpoětovém opatřerrí é.712019,8l20l9 all2020
b) Rozpočtové opafferrí ě. 212020
c) Plárr financování obnovy Yyanalizasea ČOV -převod finančních prosffedlal

6) Různé
a) OT,I ě. ll2020, OZV é.a2020, O^I ě.312020 a OZY ě.412020' b) Dodatek é,45l9ll9 Smlouyy o dílo mezi obcí Hudlice a Spektrou Beroun
c) Doplně,ní identifiMtorů statrrtámíoh zástupoů obce Hudlice
d) Jmenování hodnotící a výběrové komise
e) Směrnice pro zadávárrí vefujných Ňárskmalého rozsahu mimo režim zákona

č. 134/2016 sb.
f)Zptávao činnosti Rady obce Hudlice od 13.12.2019 do 10.03,2020

7) Diskuse
8)7Ávér
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 3
Áňel se3

Usnesení š-74nl20l7,0 ze dne 10.03.2020 bvlo schvóleno.

Zastupitelstvo obce Hudlice po projedrrárrí bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č.
7 12019, 8l20l9 a I 12020.

Výsledek hlasovárrí: Pro 14

Proti 0
7Árž.el* t

Usne§ení č" t-1/2020/ZO ze dne 10.03.2020 bvlo §chvóleno.



ZastupitelsWo obce Hudlice po projednání schvaluje Rozpočtové opatření ě.a2a20.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0
Zfuželge0

Usneseníč.9 -1l2020/Z) ze dne 10.03.2020 bvlo schváleno.

Zastupitelstvo obce Hudlice po projednárrí schvaluje převod částt§y 1 084 000,- Kč na účet ČS
Benoun 50016-363704349/0800 pro finanoov&rí obnovy kanalizace a ČOV Hudlice.
Zastrrpitelswo obce Hudlice po projednání ukládá §taťo§tovi obce Pavlu Hubenému zabe@it
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva obce Hudlicr.

Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0
7Áížel se l -Ing. Buroň

Usneseníč. 10 - 1/2020/ZO ze dne 10.03.2020 bvlo schváleno

Zasnryitelsfio obce Hudlice po projednání schvaluje doplnění vyhlášky O^I é.4l2a20 o nočním
klidu, že noční klid se považuje od 3hodin do 6 hodin.
Výsledek hlasovárú: Pro 13

Proti 0
7Áržsl *2' 

Usn€§ení č.1l - 1/2020/ZO ze dne 10.032020 bvlo schvóleno

Zastupitelstvo oboe Hudlice po projednárrí schvaluje, óy se projednávaly a odsorrhlasily OZY
jednotlivě.
Výsledek hlasovárrí: Pro 15

Proti 0
7Átželse0

Usnes€ní č. 12 - 1/2020/ZO ze dne t0.03.2020 bvlo §chváleno.

Zastupitelstvo oboe Hudlice po projednání schvaluje OZ\I ě.ll2020 o místním poplarku za
ažívfutí vďejného prosfianství s rlčinností od 1.4.2020 a zároveň zrušuje OZV é.ll20l1 ze dne
1.4.20ll.
Výsledek hlasování: Pro 10

Proti 5 -Ing. Buroň, Bc. Buroňov{ Mgr. Treglerová
kltžr;l se0

Usnesení ú 13 - ll2020l7,0 ze dne 10.03.2020 bvlo schvóleno.



ZastupitelsFo obce Hudlice po projednárrí schvaluje OZY é.212020 o mísfirím poplatku za
provoz systému shromažďování, sběnr" přeprary, fiídění, vyúívárrí a odstraňov&rí komunáních
odpadů s rlčinností od 1.4.2020 a ároveň znršuje OZV é.112016 ze dne 15.4.2016.
Výsledek hlasovárú: Pro 9

Proti 3 -Ing. Buroň, Bc. Buroňováo Mgr. Tneglerová
Zl,ržel se 3

Usn€§oníč. 14 - 1/2020/ZO ze dne 10.03.2020 bvlo §chváleno.

Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání schvaluje OZV ě.3D020 o mís;tním poplatku ze psů
, s ťrčinnosd od 1.4.2020 a zánoverl zrušuje OZY č.ll20l l ze dne l ,4.20tl .

\\ Výsledek hlasovárrí: Pro l l
Proti2-Ing.Buroň
Zdňel se 2- Bc.Buroňová, Mgr.Treglerová

Usnesení č" 15 - 1/2020/20 ze dne 10.03.2020 bvlo schvóleno.

ZasnrpitelsWo obce Hudlice po projednání schvaluje OZV ě.412020 o nočním klidu s úěinností od
t.4.2020.
Výsledek hlasování: Pro 13 - Ing. Buroň, Bc. Buroňov{ Mg. Treglerová

Proti 0
ZÁrž.el ge 2' Usnesení č. 16 - 1D020l7,0 ze dne 10.03.2020 bvlo schvíleno.

Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání schvaluje OzY.č.ll202a,2l2020,3l2020 a4l2020.
Zastupitelsffo obce Hudlic€ p projednání ukládá starostovi obce Pavlu Hubenému zabezpďlit
renilizaai tohoto usnesení Zasfupit€l§tva obce Hudlice.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 2 - Ing. Buroň, Mgr. Treglerová
7Áňel se 4 -Bc.Buroňová

Usnegení č. 17 - 1/2020/ZO ze dne 10.03.2020 bvlo schváleno.

Zasfupitelstvo oboe Hudlice po projednání schvaluje uzavření,,Dodatku č.1 §mlouvy o dílo č.
4519ll9".
Zastupitelstvo obce Hudlice po pťojednání ukládá starostovi obce Pavlu Hubenému podepsat
dodatok č.l Smlowy o dílo.
Výsledek hlasovárrí: Pro 9

Proti 4 - Ing. Buroň, Bc. Buroňová, Ing.Krejča" Bureš
ZÁňel se 2 -Mgr.Treglerová" Průša

Usnesení č" lt - 1/2020/ZO ze dne 10.03.2020 bvlo schvóleno.



\

Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání schvaluje doplnění identifrkátorů u stafutárního
zástupce - starosty pana Pavla Hubeného a to následormě: danrm narození 29.05.1954
v Teplicí,ch, r.č. 540529l3366,trvale bytem Pod §kálou 265,267 03 Hudlice.
Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání schvaluje doplnění identifikáúorů u stahrtámího
zástupce - místostarosťy pana Rudolfa řIrkala a úo následovně: datum narození t6.12.|954
v Benouněn r.č.54t2l6l09l9, trvale bytem U §kály II 370, 267 03 Hudlioe.
Zastupitelstvo obce Hudlice po projednárrí bere na vědomí, že s uvedenými identifikátory je nutné
nakládat v souladu se zák. č. l0l/2000 §b., na ochranu osobních údajů.
Výsledek hlasovárí: Pío 15

Proti 0
7Átželse0

Usnesení č. 19 - 1/2020/ZO z€ dne 10.03.2020 bvlo scbváleno.

Zastupitelstvo obce Hudlioe po projednání schvaluje následující ěleny a náhradníky do pětiělenné
hodrrotící a výběrové komise na akci ,,Oprava místrí komunikace V Rokli* a to pana/paílí: Pavla
Hubeného, Rudolfa Hr{ola, Danu Žihlovorr, Pefuu Chaloupkovot1 Radka Oliče, Václava Šepa a
7ÁeřkaSklenáře.
Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání ukládá starostovi obce panu Pavlu Hubenému svolat
členy komise ve stanoveném úermínu a zajistit její usnášeníschopnost.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 3
Zdňel *3

Usnecení č. 20 - 1/2020/ZO ze dne 10.03.2020 btlo schvóleno.

Zastupitelstvo obce Hudlice po projednárrí schvaluje arrěnu ,,Směrnice pro zadávárrí veřejných
zakézek malého rozsaltu mimo režim zákona é. 1341201,6 Sb. schválené usnesením č. 1l-
2D0l8tZO ze dne 03.05.2018, a to ve člárrku V, která nově zrú : .,,Členové komise pro otvírárrí
obálek budou jmenovárri radou obce ze za§tupitelů, členů výborů a komisí, případrrě i jiných
odborných osob" a ,,Hodnoce,ní a výběrnabídek provádí hodrrotící a výběrová komise jmenovanó
radou oboe".
Zastupitelstvo obce lludlice po projednání ukládá starostovi obce Pavlu Hubenému zaptac,ovat
tuto změnu do stávající platné směrnice.
Výsledek hlasovárrí: Pro 9

Proti 3
7-Áňelse3

Usne$nl č. 21 - U2020/ZO ze dne 10.03.2020 bvlo schvóleno.

Zastupitelstvo oboe Hudlioe po projednání bere na vědomí Zwávtto činnosti Rady obce Hudlice
ď l3.12.2al9 do 10.03 . 2020.
Výsledek hlasovárrí: Pro 15

Proti 0
7-dúel *0
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