Zápis z jednání zastupitelstva obce Probulov
č.01/12
Konaného dne 05.02.2012
Místo konání: místní restaurace
Začátek: 17.00 hod.
Přítomni: Maňák Roman, Dvořák Zdeněk, Němec Jan ,Mála Josef,Háchová Lenka
Ostatní dle prezenční listiny.

Program:
1. zahájení, volba orgánů jednání
2 stanovení ceny užitkové vody na rok 2012
3. stanovení ceny poplatku za odvoz TDO
4. stanovení ceny za použití traktoru obce na rok 2012
5. informace starosty
6. různé
7. projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2012
8. projednání rozpočtového výhledu obce do roku 2015
9. diskuze a závěr
Ad1) starosta zahájil jednání,přivítal přítomné a navrhl, aby zapisovatel byl zvolen p. Němec a
ověřovateli zápisu p. Dvořák a Mála. Jednomyslně schváleno
Ad2) na základě vynaložených nákladů na údržbu a distribuci užitkové vody v roce 2011 bylo
navrženo, aby poplatek za odběr vody zůstal pro rok 2012 stejný s tím, že individuální odběratel
zaplatí 800.-Kč,restaurace 2 000.-Kč a Jednota 4 000.-Kč. Tento návrh byl schválen jednomyslně.
Ad3) na návrh předsedy finančního výboru byl stanoven poplatek za odvoz TDO pro rok 2012 na
částku 1 300.-Kč/jednu typizovanou nádobu ( popelnici) Návrh byl jednomyslně přijat.
Ad4) na základě zvýšení cen pohonných hmot a vytvoření rezervy na průběžné opravy traktoru byl
starostou vznesen návrh na zvýšení úhrady za použití traktoru tak, že za každou započatou hodinu
bude účtováno bez použití nakladače 400.-Kč/hod. s použitím nakladače 500.-Kč/hod. Tento návrh
byl jednomyslně schválen
Ad5) starosta informoval přítomné o uzavření nájemní smlouvy se pí. Kvídovou a Pelikánovou na
pozemek pod vodní hladinou nádrže v Dolích. Zároveň byli přítomní informováni o nutnosti řešení
vlastnictví pozemků pod vodní hladinou v Dolích v souvislosti se zamýšlenou žádostí o poskytnutí
dotace na opravu hráze.Stejná nájemní smlouva byla předložena p. Rybákovi a pí.Zemanové.O situaci
a průběhu jednání na Katastrálním úřadu v Písku ohledně pozemku pod hrází informoval přítomné p.
Němec.¨
Ad6) zastupitelstvo seznámeno se žádostí p. Macháčka o odprodeji palivového dříví z obecních
lesů.Vzhledem k tomu, že v současné době je odprodej tohoto dřeva limitován,p. Němec navrhl,aby
se po dobu 2 let prodej dřeva pozastavil ( pokud nedojde k povětrnostním vlivům,které současnou
situaci změní) a tato skutečnost byla oznámena písemně na úřední desce.Žádosti p. Macháčka

vzhledem k tomu, že byla podána již v prosinci 2011 bude vyhověno s tím, že mu bude nabídnuto
dřevo z náletových křovin, event. dřevo z bývalého areálu vepřína v obci. V této souvislosti p. Dvořák
upozornil na nutnost vyzvednutí klíčů od areálu a nutnost nahlášení pohybu občanů v této lokalitě
buď jemu, nebo p. Mošovskému.
Předseda finančního výboru přednesl návrh, aby všechny poplatky byly uhrazeny do 15.03.2012.Po
diskuzi bylo jednomyslně odsouhlasen termín do 31.03.2012.
Ad7) starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2012 tak, jak jej předložil po
projednání finanční výbor.K tomuto návrhu nebylo připomínek a zastupitelstvem byl jednomyslně
schválen bez výhrad.

Ad8) zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým výhledem obce do roku 2015. S tímto
dokumentem byl hlasováním vysloven jednomyslně souhlas.
Ad9) v diskuzi se p. Vojtěch dotazoval na stav přípravy pozemkové úpravy.Dotaz byl odpovězen
starostou s tím, že návrh pozemkové úpravy se připravuje.
p. Maňák Roman přednesl žádost na umožnění odběru dřeva z areálu bývalého vepřína.Dále přednesl
návrh na demontáž zbývajících plechových podhledů s tím, že plechy budou odevzdány do Sběrných
surovin a výtěžek bude věnován SDH Probulov.
Zastupitelstvu byl předložen návrh na finanční příspěvek na konání hokejového turnaje obcí v Orlíku
nad Vltavou, který se bude konat dne 18/.02.2012.Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem 1 000.-Kč bez
nutnosti předložení vyúčtování.
Další schůze zastupitelstva obce se bude konat dne 26.02.2012 od 17.00 hod. v místní restauraci.
Po vyčerpání programu bylo jednání zastupitelstva v 19.00 hod. skončeno.

Zapsal : Němec Jan

………………………………………………..

Ověřil : Dvořák Zdeněk

………………………………………………

Mála Josef
Starost : Maňák Roman

Příloha : presenční listina

…………………………………………………….
………………………………………………………

USNESENÍ č. 01/2012.
z jednání zastupitelstva obce Probulov konaného dne 05.02.2012

č. 01/12

Zastupitelstvo obce schvaluje cenu za odběr užitkové vody na rok 2012
individuální odběr 800.-Kč
restaurace
2 000.-Kč
Jednota
4 000.-Kč¨
Cenu za zajištění odvozu TDO na částku 1 300.-Kč za typizovanou nádobu
( popelnici)
Cenu za použití traktoru obce na částky:
Bez nakladače 400.-Kč za každou započatou hodinu
S nakladačem 500.-Kč za každou započatou hodinu

č.02/12

Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření nájemní smlouvy na pozemek
pí. Kvídové a Pelikánové pod vodní hladinou v Dolích parc.číslo 954 PK

č.03/12

Zastupitelstvo souhlasí bez výhrad s navrženým rozpočtem obce na rok 2012

č.04/12

Zastupitelstvo obce bez výhrad souhlasí s rozpočtovým výhledem obce do roku 2015

č.05/12

Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na konání
hokejového turnaje obcí v Orlíku nad Vltavou dne 18.02.2012 ve výši 1 000.-Kč bez
nutnosti předložení vyúčtování.

Č.06/12

Zastupitelstvo bere na vědomí záměr odprodeje plechových dílů z areálu bývalého
vepřína a odevzdání výtěžku z prodeje SDH Probulov.

V Probulově,dne 06.02.2012

Zapsal

: Němec Jan

…………………………………………………..

Ověřil

: Dvořák Zdeněk

………………………………………………….

Mála Josef

Starosta obce : Maňák Roman

……………………………………………………..

……………………………………………………….

