Z Á P I S č. 1/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Probulov ze dne 05.02.2011
==============================================
Místo konání : místní restaurace
Začátek : 18. 00 hod.
Přítomni : dle prezenční listiny
Program : 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu , schválení programu.
2. Projednání ceny svozu tuhých domácích odpadků pro rok 2011
3. Projednání ceny užitkové obecní vody pro rok 2011
4. Projednání zplnomocnění pro jednání o místní komunikaci
5. Diskuze
6. Závěr
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 Jana Němce zapisovatelem a Jos. Málu a Lenku Háchovou ověřovateli zápisu.
Program jednání byl schválen 4mi hlasy.
ad 2) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem finančního výboru na zachování ceny
svozu tuhého domovního odpadu pro rok 2011 na úrovni roku 2010, s tím, že dodavatelská
firma RUMPOLD-P s.r.o. pro rok 2011 své ceny nezvyšuje.
Bylo schváleno jednomyslně 4mi hlasy.
ad 3) Starosta obce navrhl na základě doporučení finančního výboru a na základě technického
stavu obecního rozvodu už. Vody ponechat pro rok 2011 cenu za odběr této vody na 800.-Kčnemovitost s tím, že restaurace uhradí 2 000.-Kč a Jednota 4 000.-Kč
Schváleno 4mi hlasy.
ad 4) V souvislosti s návrhem dopravního značení v obci a nutností zajištění příjezdové cesty
k pozemku p. Vojtěcha je nutno vyřešit existenci stávajícího věcného břemene k pozemku
čp.90/8. K jednání s oprávněnými stranami byl starostou obce navržen místostarosta p. Jan
Němec. p. Němec zplnomocnění přijal.Zastupitelstvo souhlasí se zrušením věcného břemene.
Schváleno 4mi hlasy,
ad 5) a-Starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádostí p. Jana Němce o samovýrobu dřeva
v obecním lese za částku 30.-Kč m3.
Schváleno 4mi hlasy
b-Zastupitelstvo projednalo novelu nařízení vlády č.37/2003 Sb. O odměnách
neuvolněných členů zastupitelstva dle § 75 zákona o obcích.
Tato novela v rámci úsporných opatření vlády snižuje výši odměny stanovené touto
vyhláškou o 10%.Odměna neuvolněného starosty je tímto nařízením nedotčena, neboť výše
jeho měsíční odměny 6 36.-Kč hrubého schválené ZO v usnesení č.27/10 ze dne 12.11.2010
nedosahuje ani minimální možné odměny stanovené v tabulce odměn výše uvedeného
nařízení.Jiné odměny nejsou v současné době zastupitelům vypláceny.
c- p. Ota Kmoch-vlastník rekreační chaty předal zastupitelstvu obce žádost o
odkoupení části obecního pozemku,přiléhajícímu k jeho nemovitosti. Byl seznámen se

skutečností nutnosti vyvěšení jeho žádosti na úřední desce po dobu 15ti dnů. Zastupitelstvo
obce se jeho žádostí bude zabývat na některém ze svých zasedání v březnu 2011.
d- starostou obce byla vysvětlena p. Macháčkovi kalkulace ceny svozu TDO. Tento
s vysvětlením souhlasil.
ad 6) Starosta obce na závěr poděkoval přítomným a jednání zastupitelstva ukončil.
Zasedání skončeno v 19.00 hod.
USNESENÍ
z jednání zastupitelstva obce Probulov dne 05.02.2011
Zastupitelstvo obce po projednání
SCHVALUJE:
č. 01/11
č.02/11

č.03/11

č.04/11
č.05/11

Výši úhrady svozu TDO pro rok 2011 zajišťovanou firmou
RUMPOLD-P s.r.o.
ve výši 1 300.-Kč za jednu svozovou
nádobu(popelnici)
Výši úhrady ceny užitkové vody z obecního rozvodu za rok 2011 ve
výši 800.-Kč/nemovitost připojená na rozvod, místní restaurace ve výši
2 000.-Kč,místní obchod spotřebního družstva Jednoty ve výši 4 000.Kč.
Zplnomocnění místostarosty p. Němce k jednání s oprávněnými
ohledně zřízení místní komunikace na pozemku parcelní číslo 90/8v
k.ú. Probulov a zplnomocňuje starostu k podpisu Smlouvy o zániku
věcného břemene.
Žádost p. Němce o samovýrobu dřeva za cenu 30.-Kč/m3
Ponechání výše odměny starosty ve výši 6 336.-Kč hrubého/měs. pro
další trvání volebního období.

BERE NA VĚDOMÍ:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Žádost p. Oty Kmocha o odkoupení části obecního pozemku.

Příloha : 1x presenční listina
Zapisovatel:…………………….
Jan Němec v.r.
Ověřovatelé zápisu :

………………………….
Josef Mála v.r.

Starosta Roman Maňák v.r.

………………………..
Lenka Háchová v.r.

