Zápis z jednání zastupitelstva obce Probulov
č.9/11
konaného dne 19.08.2011

Místo konání

: místní restaurace

Začátek : 17.00 hod.

Přítomni
: Maňák Roman, Dvořák Zdeněk,Němec Jan. Omluveni p. Mála,sl. Háchová
Ostatní dle prezenční listiny.
Program
:
1,Zahájení
2.oprava usnesení č.6/2011
3.Diskuze
4.závěr

ad1) starosta zahájil jednání,konstatoval, že jednání zastupitelstva je usnášeníschopné a navrhl, aby
se zapisovatelem stal p. Němec a ověřovateli zápisu pp.Dvořák a Maňák.
Návrh byl společně s programem jednání schválen jednomyslně.
ad2)Starosta seznámil přítomné se závěry z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.
Na základě výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Probulov za rok 2011,
zastupitelstvo opětovně projednalo závěrečný účet obce Probulov 2010 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
ad3) Starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádostí p. Karla Procházky o pronájem obecního
rybníka na parcele č.1037/2 s tím, že na své náklady rybník upraví,stejně jako jeho zařízení včetně
okolí.Zastupitelstvo se k této žádosti vyslovilo kladně s tím, že po uplynutí 15 dnů,kdy bude žádost p.
Procházky vyvěšena na úřední desce budou projednány podmínky nájemné smlouvy ve které budou
zohledněny náklady, vynaložené p. Procházkou na zvelebení obecního pozemku.Dalším bodem
diskuze byla informace starosty o jednání valné hromady SOSP s tím, že dle závěrů této valné
hromady dochází ke změně v odměňování zaměstnance obce .pí.Zemanové.Byl předložen návrh na
uzavření Dohody o pracovní činnosti mezi obcí Probulov a pí. Zemanovou Janou,přičemž odměna
bude stanovena max. do výše 2 700,-Kč/měsíčně, včetně zákonných odvodů.
O tomto návrhu bylo hlasováno a návrh byl jednomyslně schválen.
Dále starosta seznámil přítomné s průběhem místního šetření stavebního úřadu Mirovice na
nemovitosti p. Klásy.Dále byli přítomní seznámeni se stavem příjezdové komunikace k pozemku p.
Vojtěcha.Tuto informaci vzali na vědomí.
p. Dvořák seznámil přítomné s množícími se stížnostmi občanů na volné pobíhání koní na veřejných
místech obce. Zastupitelstvo pověřilo starostu , aby písemně upozornil majitele koní na tuto
skutečnost s tím, aby věnovali zvýšenou pozornost chovu koní,především stavu oplocení a
zábran,které mají volnému pohybu koní zabránit. Pokud nebude náprava zjednána bude obec
postupovat ve spolupráci s Veterinární správou a PČR na takových krocích, které k nápravě
současného stavu povedou.
ad4)po vyčerpání programu baylo jednání zastupitelstva obce ukončeno.

USNESENÍ
z jednání zastupitelstva obce Probulov ze dne 19.08.2011

č.24/11 zastupitelstvo obce Probulov projednalo opětovně závěrečný účet obce za rok 2010
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Č.25/11 zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Dohody o pracovní činnosti mezi obcí a
pí.Janou Zemanovou s odměnou 2 700.-Kč/měsíčně včetně zákonných odvodů.

Jednání bylo ukončeno v 17.45 hod.
Zapsal : Němec Jan v.r.
Ověřil : p. Dvořák Zdeněk v.r.

……………………………………………

Starosta obce : Roman Maňák v.r.

…………………………………………….
Roman Maňák v.r.

………………………………………………..

