Zápis z jednání zastupitelstva obce Probulov
č.11/11
konaného dne 10.12. 2011

Místo konání: místní restaurace

Začátek: 16.30 hod.

Přítomni: Maňák Roman, Dvořák Zdeněk, Němec Jan
Ostatní dle prezenční listiny.

Program:
1, Zahájení
2. Směrnice o inventarizaci a plán inventarizací
3. Vyřazení nepotřebného majetku z inventur
4. Pronájem obecních pozemků ( dle zveřejněného záměru)
5) Informace starosty
6) Diskuze a závěr

Ad1) starosta zahájil jednání,přivítal přítomné a konstatoval,že jednání zastupitelstva je
usnášeníschopné.
Navrhl, aby zapisovatelem jednání se stal p. Němec a ověřovateli zápisu p.Maňák a Dvořák.Návrh byl
jednomyslně přijat.
Ad2) zastupitelstvo bylo seznámeno se Směrnicí o inventarizaci.S touto Směrnicí byl vysloven
jednomyslně souhlas bez výhrad.
Ad3) Bylo projednáno znění Směrnice o odpisech se kterými byl v následném hlasování vysloven
jednomyslný souhlas přítomných členů zastupitelstva.
Ad4) předseda finančního výboru seznámil členy zastupitelstva se zprávou ze zasedání finančního
výboru dne 17.11.2011.
Ze závěrů zasedání finančního výboru vzešel návrh na vyřazení hmotného majetku obce,který je již
nefunkční a jehož hodnota neodpovídá již výši ocenění. Seznam předmětného majetku je obsažen ve
zprávě finančního výboru ze dne 17.11.2011.
Zastupitelstvo obce s tímto návrhem vyslovilo hlasováním jednomyslně souhlas bez výhrad
Ad4) Starosta obce seznámil přítomné se žádostí pí. Rybníkářové o možnost pronájmu obecních
Pozemků p.č.1225 a 1203 pozemkového katastru. Za účelem obnovení původního charakteru-cesty.
Záměr o pronájmu těchto pozemků byl po zákonem stanovenou dobu vyvěšen na úřední desce OÚ
Probulov.
Po diskuzi bylo navrženo této žádosti vyhovět s tím, že nájem těchto pozemků bude úplatný,za
částku 200.-Kč/m2 a rok.Žadatelka s tímto návrhem souhlasila a v následném hlasování byl pronájem
pozemků PK p.č. 1225 a 1203 obcí Probulov jako vlastníkem a pí.Rybníkářovou jako nájemcem
schválen bez výhrad.
Ad5) Starosta informoval přítomné o skutečnosti,že obci byla poskytnuta JČK dotace ve výši
70 000.-Kč na zrealizovaný projekt dopravního značení.
Dále seznámil přítomné se žádostí MAS Brána Písecka o schválení souhlasu se zařazením
území obce Probulov do území MAS Brána Písecka.

Zastupitelstvo obce se zařazením správního území obce Probulov do území MAS Brány Písecka
vyslovilo jednomyslně souhlas.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací z jednání VH Svazku obcí Písecka z které mimo jiné
vyplynulo, že i pro rok 2012 je možno využít nabídky na úhradu zaměstnance obce v rozsahu 4 hod.
denně na dobu tří měsíců.
Zastupitelstvo obce se vyslovilo pro využití této nabídky s tím, že na čtyři hod. denně tohoto
zaměstnance zaměstná samo na dohodu o pracovní činnosti s odměnou 4 700.-Kč/měs. včetně
zákonem stanovených odvodů.
Zastupitelstvo obce dále vyslovilo souhlas s finančním příspěvkem na kulturní zajištění a občerstvení
při pořádání vánočního posezení s občany obce dne 17.12.2011 ve výši maximálně 5 000.-Kč bez
nutnosti předložení vyúčtování.
Na závěr zastupitelstvo obce projednalo záměr na podání žádosti na dotace z programu obnovy
venkova na rok 2012. Po diskuzi bylo rozhodnuto požádat o dotaci na opravu a vyčištění vodní
nádrže v horní části obce.
Vzhledem k tomu, že program jednání zastupitelstva obce byl vyčerpán a do diskuze již nebylo
žádných připomínek bylo jednání zastupitelstva ukončeno.

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.

Zapsal : Jan Němec v.r.

…………………………………………….

Ověřil : Zdeněk Dvořák v.r. …………………………………….

Starosta obce Roman Maňák v.r.

Roman Maňák v.r. ……………………………………

…………………………………………………………

USNESENÍ
z jednání zastupitelstva obce Probulov ze dne 10.12. 2011

č.28/11 zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici o inventarizaci a plán inventur
č.29/11 zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici o odpisech
č.30/11 zastupitelstvo obce schvaluje seznam majetku určeného k vyřazení z majetku obce
dle seznamu navrženým finančním výborem zastupitelstva obce v zápisu č.3/2011 ze
svého jednání dne 17.11.2011
č.31/11 zastupitelstvo obce schvaluje záměr na pronájem pozemků PK č.p. 1225 a 1203 K.ú.
Probulov pí. Rybníkářové za cenu 200.-Kč/m2 a rok
č.32/11 Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení svého správního území do Místní akční
skupiny Brána Písecka
č.33/11 zastupitelstvo obce schvaluje záměr na požádání udělení dotace z programu rozvoje
venkova za účelem opravy a vyčištění vodní nádrže v horní části obce
č.34/11 zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na kulturní zajištění a
občerstvení při Vánočním setkání s občany obce bez nutnosti vyúčtování do výše
5 000.-Kč
č.35/11 zastupitelstvo obce souhlasí se zaměstnáním pí. Tvrzské v roce 2012 na
Dohodu o pracovní činnosti v rozsahu 4 hod. denně ,přičemž celkové finanční
náklady nesmí přesáhnout 4 080.-Kč včetně odvodů.
č.36/11 zastupitelstvo obce bere na vědomí přiznání dotace JČK ve výši 70 000.-Kč
na realizaci dopravního značení v obci.
č.37/11 zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh Svazku obcí Písecka na zaměstnání
jednoho zaměstnance obce v rozsahu 4 hod. denně po dobu 3 měsíců a vyslovuje
souhlas s využitím uvedené nabídky.

Zapsal : Jan Němec v.r.

……………………………………………………

Ověřil : Zdeněk Dvořák v.r.

……………………………….

Roman Maňák v.r.………………………..

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

