str. 1 –
Z Á P I S č. 4/2010
-

ze zasedání Zastupitelstva obce Probulov ze dne 31.12.2010.
==============================================
Místo konání : místní restaurace

Začátek : 16. 00 hod.

Přítomni : dle prezenční listiny
Program : 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu , schválení programu.
2. Projednání a schválení rozpočtového opatření č.3/2010.
3. Žádost o pronájem pozemků od Pozemkového fondu.
4. Inventarizace majetku obce.
5. Rozpočet obce na rok 2011 a rozpočtový výhled do roku 2014
ad 1) Starosta obce zahájil zasedání, přivítal přítomné a uznal zasedání zastupitelstva obce
(dále jen ZO) usnášení schopné.Přítomni 4 zastupitelé a ostatní dle prezenční listiny.
Určil Zdeňka Dvořáka zapisovatelem a Jana Němce a Jos. Málu ověřovateli zápisu.
Program jednání byl schválen 4mi hlasy.
ad 2) Předseda finančního výboru seznámil zastupitele se stavem čerpání rozpočtu v roce
2010.Na základě skutečného stavu v příjmové a výdajové části rozpočtu navrhuje
FV zastupitelstvu obce schválit rozpočtové změny v položkách, tak jak je uvedeno
v zápisu FV č. 5/2010 ze dne 30.12.2010.
Zastupitelé schválili návrh všemi 4mi hlasy.
ad 3) Starosta obce : na základě výsledků místního referenda na odkoupení areálu bývalého
vepřína, navrhuje zastupitelstvu schválit pronájem pozemků KN stavební č.80,83,84,
85, 130 a pozemků KN 1021/1, 1021/2, 1021/3 a 1021/4 jež jsou ve vlastnictví
Pozemkového fondu ČR.
Návrh schválen všemi 4 hlasy.
ad 4) Místostarosta upozorňuje na termín provedení inventarizace majetku obce, a v souvislosti s tím na jmenování inventarizační komise. ZO stanovilo termín provedení do
20.2.2011 a schválilo složení komise :
předseda komise : starosta Maňák Roman
členové :
Němec Jan, Dvořák Zdeněk, Mála Josef, Háchová Lenka.
ad 5) Vzhledem k tomu, že nebyla vznesena žádná připomínka k vyvěšeným návrhům rozpočtu
předseda FV na základě ustanovení bodu 3 ze zasedání ZO dne 17.12.2010 a výsledků
roku 2010, vč. schválených rozpočtových změn a projednání ve FV, doporučuje ZO
schválit rozpočet na rok 2011 a rozpočtový výhled na roky 2011-2014 v navrhovaném
znění, jak je uvedeno v přílohách zápisu.
Rozpočet obce na rok 2011 a rozpočtový výhled na roky 2011-2014 byly schváleny
všemi 4mi hlasy.
Zasedání skončeno v 19.00 hod.

-
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USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Probulov ze dne 31.12.2010.
=============================================
Zastupitelstvo obce po projednání hlavních bodů programu :
SCHVALUJE :
-------------------č. 39/10
Návrh rozpočtového opatření č.3/2010- rozpočtové změny v příjmové a vý –
dajové části rozpočtu na rok 2010, v položkách uvedených v zápisu finanč –
ního výboru č.5/2010 ze dne 30.12.2010.
č. 40/10

Pronájem pozemků ve vlastnictví Pozemkového fondu v areálu bývalého
vepřína a to KN stavební č.: 80,83,84,85,130 a pozemků KN 1021/1, 1021/2
1021/3 a 1021/4.

č.41/10

Rozpočet obce na rok 2011 a rozpočtový výhled na roky 2011-2014.
(viz přílohy).

POVĚŘUJE :
----------------č. 42/10
Starostu obce provedením inventarizace majetku obce v termínu do 20.2.2011
a schvaluje složení inventarizační komise :
Předseda : Maňák Roman
Členové : Němec Jan, Dvořák Zdeněk, Mála Josef, Háchová Lenka
V Probulově 31.12.2010.
Přílohy : 1x listina přítomných
1x rozpočet obce na rok 2011
1x rozpočtový výhled na roky 2011-2014
Zapisovatel : Dvořák Zdeněk v.r.
Ověřovatelé zápisu : Němec Jan v.r.
Starosta obce : Maňák Roman v.r.

Mála Josef v.r..

