Zápis .č.4/2011
ze zasedání zastupitelstva obce Probulov dne
23.04.2011
Místo konání : místní restaurace

Začátek: 15.30 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení,volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Prodej části obecního pozemku manželům Kmochovým
Seznámení vlastníků rekreačních staveb se záměry obce
Dizkuze
Závěr

ad 1) Starosta zahájil zasedání, přivítal přítomné a uznal zasedání zo obce za
usnášeníschopné. Přítomni zastupitelé,ostatní dle prezenční listiny.Určil
p. Němce zapisovatelem a p.Dvořáka a sl.Háchovou ověřovateli zápisu.
p. Dvořák navrhl rozšíření programu a projednání a schválení Rozpočtovéhom
opatření č. 1/11.
Program jednání byl jednomyslně 4mi hlasy schválen.
ad 2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo znění Smlouvy o převodu
vlastnictví k části pozemku č. 936/38 o velikosti 194 m2 manželům Kmochovým
za cenu 11 000.-Kč ( slovy: jedenáct tisíc korun českých)
Dalším bodem jednání bylo projednání rozpočtového opatření č.
1/11,předloženého předsedou finančního výboru p. Dvořákem.
Rozpočtové opatření č. 1/11 bylo po projednání jednomyslně 4mi hlasy
schváleno.
ad 3) Starosta obce seznámil přítomné vlastníky rekreačních staveb se záměry
obce, týkajících se především části obce Doly.Jedná se především o opravu
hráze rybníka,která hrozí protržením, opravou části cesty a organizace svozu
TDO.
ad 4) V nastalé dizkuzi bylo především reagováno na podněty a dotazy
vlastníků rekreačních staveb s tím, že prioritou obce je oprava hráze rybníka,
což je v současné době limitováno vyřešením vlastnických vztahů k pozemku
pod hrází a následně přidělením dotace z Evropských fondů.Oprava části
komunikace k rekreačním stavbám je plánována na roky 2012-2013 s tím, že na
tuto akci bude žádána dotace Jihočeského kraje, která je v letošním roce
použita na realizaci dopravního značení v obci.
Organizace svozu TDO bude řešena do 30.06.2011 s tím, že nádoby na TDO
budou soustředěny na jedno svozové místo a zároveň zde bude instalována
nádoba na tříděný odpad.
V další části dizkuze byli přítomní seznámeni s existencí interní směrnice
k prodeji obecních pozemků,nutností kontroly komínů,povinností hlásit záměr
pálení klestí a zahradního odpadu na Hasičský sbor a v neposlední řadě byla
diskutována i otázka snížení kvality spodních vod.

ad 5) Kontrolou úkolů a usnesení zo bylo konstatováno, že všechny úkoly byly
splněny.
Starosta obce informoval zo o stavu vyřízení žádosti o převod pozemků pod
budovami bývalého vepřína.Vzhledem k reorganizace Pozemkového fondu ČR a
přestěhování úřadovny z Písku do Českých Budějovic jer přislíbena odpověď
do konce dubna 2011.
Ze stejného důvodu je pozdržena žádost o převod lesních pozemků (cest)
z Lesů ČR do vlastnictví obce.
ad 6) Po vyčerpání programu a schválení Usnesení bylo jednání ZO ukončeno.
Usnesení
z jednání zastupitelstva obce Probulov dne 23.04.2011
č.10/11

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku č. 936/38 o
rozloze 194 m2 manželům Kmochovým za částku 11 000.-Kč

č.11/11

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/11
v souladu se strojopisem, který je nedílnou součástí tohoto
Usnesení.

Zasedání bylo ukončeno v 18.45 hod.
Přílohy: 1x prezenční listina
1x rozpočtové opatření č.1/11
Zapsal:

Jan Němec v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce :

……………………………

…………………………..
Zdeněk Dvořák v.r.
………………………..
Roman Maňák v.r.

…………………………….
Lenka Háchová v.r.

