Zápis .č.7/2011
ze zasedání zastupitelstva obce Probulov dne 30.06.2011
Místo konání : místní restaurace

Začátek: 20.00 hod.

Přítomni: Maňák,Dvořák,Němec a dále dle prezenční listiny
Program:
1)
2)
3)
4)

Zahájení,volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2010
Diskuze
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 Maňáka ověřovateli zápisu.Němec
navrhl rozšíření programu o projednání žádosti p. Kmocha na odkup části
pozemku č. 936/1.Program byl poté jednomyslně schválen.
ad 2) Starosta obce seznámil přítomné s textem Závěrečného účtu obce za rok
2010 a se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 auditory
Krajského úřadu. K žádnému dokumentu nebylo připomínek a Závěrečný účet
obce za rok 2010 byl poté jednomyslně schválen.
ad 3) Přítomní byli dále seznámeni se záměrem zastupitelstva na úpravu
budovy Obecního úřadu a jejího okolí.Bez připomínek.
V další části jednání bylo zastupitelstvo seznámeno s výsledky jednání
zastupitelů na odboru dopravy Okresního úřadu v Písku v souvislosti
s dořešením dopravního značení v obci a s výsledky jednání na zastupitelstvu
obce Králova Lhota v souvislosti s pozemkem pod hrází rybníka v Dolech.Obě
tyto informace byly vzaty na vědomí s tím, že další jednání budou probíhat
v polovině měsíce července 2011.
Starosta seznámil zastupitelstvo s možností vytvoření jednoho pracovního
místa na dobu 3 měsíců na náklady Úřadu práce. Bylo jednomyslně rozhodnuto
tuto možnost přijmout s tím, že pracovní místo bude nabídnuto občanům
obce,toho času bez práce.
Dále byla projednána žádost p. Kmocha o odkoupení části pozemku č.936/1 u
jeho rekreačního stavení.Záměr prodat část tohoto pozemku byla zastupiteli
odsouhlasena s tím, že p. Maňák a Němec projednají s p. Kmochem možnost
využití jeho nabídky podílet se na údržbě výpočetní techniky obce včetně
nabídky doplňování spotřebního materiálu.Pokud bude p. Kmoch souhlasit
s touto spoluprací, zastupitelstvo se dohodlo na poskytnutí slevy z ceny
pozemku dle Interní směrnice a stanovilo odkupní cenu ve výši 50.-Kč/m2
p. Němec dostal za úkol zajistit dovoz štěrkopísku na zpevnění cesty v chatové
oblasti Doly tak,jak bylo přislíbeno na zasedání zastupitelstva v dubnu tohoto
roku.
Po vyčerpání všech bodů programu bylo jednání zastupitelstva ukončeno
v 21.15 hod.

USNESENÍ
z jednání zastupitelstva dne 30.06.2011
č. 16/11 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje závěrečný účet obce za rok
2010
Č. 17/11 Bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2010
Č 18/11 Schvaluje záměr na prodej části obecního pozemku č. 936/1 p. Kmochovi za cenu
50.-Kč/m2.

V Probulově , dne 01.07.2011

Zapsal

: Němec Jan v.r.

…………………………………….

Ověřovatelé : p. Dvořák Zdeněk v.r.

…………………………………….

p. Maňák Roman v.r.

Starosta

: Roman Maňák

v.r.

………………………………………..

…………………………………….

