str. 1 –
Z Á P I S č. 2/2011
-

ze zasedání Zastupitelstva obce Probulov ze dne 13.3.2011.
==============================================
Místo konání : místní restaurace

Začátek : 17. 00 hod.

Přítomni : dle prezenční listiny
Program : 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu , schválení programu.
2. Kontrola úkolů a usnesení z jednáních ZO.
3. Informace starosty o jednáních a stavu žádostí na orgánech st.správy.
4. Projednání vnitřní směrnice č. 1/2011.
5. Diskuze.
ad 1) Starosta obce zahájil zasedání, přivítal přítomné a uznal zasedání zastupitelstva obce
(dále jen ZO) usnášení schopné.Přítomno 5 zastupitelů a ostatní dle prezenční listiny.
Určil Zdeňka Dvořáka zapisovatelem a Jana Němce a Jos. Málu ověřovateli zápisu.
Program jednání byl schválen 5ti hlasy.
ad 2) Byla provedena kontrola úkolů z usneseních posledních zasedání:
č.34/10- přechod na internetové bankovnictví - splněno
č.35/10- vypracování Směrnice – stanovení minimálních cen pozemků – splněno
č.03/11- projednání ukončení Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku 90/8splněno
ad 3) Informace starosty obce :
Byla podána žádost o 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,
v areálu bývalého vepřína. Dle vyjádření pracovníků PF by měla být kladně vyřízena.
Místostarosta projednal s dotčenými stranami možnost ukončení Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku č.k. 90/8.Po jejich souhlasu byla Smlouva uzavřena a podán návrh na vklad do katastru a dohodnut termín uvolnění cesty do 31.3.2011.
Starosta seznámil přítomné se souhlasným prohlášením Lesů ČR s.p., o bezúplatném převodu lesního pozemku parc.č.1045/3 jako historického majetku obce.Lesy ČR dále nabízejí k odprodeji další pozemky- lesní cesty v lesním komplexu v majetku obce Probulov.
Po přezkumu záznamů v historické dokumentaci je starosta toho názoru, že i tyto pozemky
byly v minulosti majetkem obce a měly by být převedeny též bezúplatně.
Dále informuje o Stanovách a možnosti podat přihlášku do Svazku obcí regionu Písecko.
ZO vyslovuje všemi hlasy souhlas – viz unesení.
ad 4) Předseda FV – finanční výbor na základě usnesení č.35/10 vypracovalo a předkládá ZO k
projednání návrh vnitřní Směrnice o stanovení minimálních cen při odprodeji obecních pozemků.Po připomínkách a úpravě byla v konečném znění všemí hlasy schválena a bude
vyvěšena na úřední desce OÚ a na internetu aby se tak v budoucnu předcházelo dohadům
a licitováním při odprodeji obecních nemovitostí.

- str.2 ad 5) Místostarosta podává informaci o tom, že ing.Pavel Pytner, jež fungoval jako představitel chatařů se svou funkcí končí a předává jí ing. Kateřině Skalické.Protože v posedních létech došlo k podstatné, zejména generační výměně uživatelů chat a vázne vzájemná komunikace se zastupiteli obce , bylo dohodnuto, že na 23.4.2011 bude svoláno
společné zasedání chatařů a zastupitelů obce k řešení vzájemných problémů a sezná –
mení s Plánem rozvoje obce a chatové oblasti .

USNESENÍ
z jednání zastupitelstva obce Probulov dne 13.3.2011
Zastupitelstvo obce po projednání :
SCHVALUJE :
-----------------č. 06/11 - Směrnici č. 01/2011 o stanovení minimální výše ceny při odprodeji obecních pozemků s účinností od 14.3.2011.
č. 07/11 - Vyslovuje souhlas s podáním přihlášky do Svazku obcí regionu Písecko a současně
bezvýhradně přistupuje ke stanovám Svazku.
BERE NA VĚDOMÍ :
--------------------------č. 08/11 - Informaci Lesů ČR o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 1045/3 v k.ú.Probulov
a pověřuje starostu obce jednáním o bezúplatném převodu pozemků- lesních cest,
jež byly nabídnuty k odprodeji.
Zasedání skončeno v 19.00 hod.
Příloha : 1x prezenční listina
Zapisovatel :

…………………………….
Dvořák Zdeněk v.r.

Ověřovatelé zápisu :

…………………………….
Němec Jan v.r

Starosta obce : …………………………….
Maňák Roman v.r.

……………………………
Mála Josef v.r.

