Zápis z jednání zastupitelstva obce Probulov
ze dne 03.03.2012

Datum konání
: 03.03.2012
Místo konání
: místní restaurace
Začátek
: 17.00 hod.
Přítomni
: p. Maňák,Dvořák,Němec,Mála,
Omluvena
: sl. Háchová
Ostatní dle prezenční listiny

Program
:
1) zahájení,volba orgánů
2) rozpočet obce na rok 2012
3) nákup pozemků p.č. 1035/11 a 1035/15
4) informace starosty
5) diskuze a závěr

Ad1) starosta zahájil jednání, konstatoval, že jednání zastupitelstva je usnášeníschopné a
Navrhl za zapisovatele p. Němce a ověřovatele zápisu p. Dvořáka a p. Málu.S tímto
návrhem byl vysloven jednomyslně souhlas .
Ad2) starosta seznámil přítomné s tím, že návrh rozpočtu obce na rok 2012 byl v souladu
s předpisy vyvěšen na úřední desce a vzhledem k tomu, že nebylo vzneseno
žádných připomínek, zahájil o schválení rozpočtu hlasování.Rozpočet na rok 2012
tak,jak byl předložen byl jednomyslně schválen bez výhrad.
Ad3) starosta navrhl zastupitelstvu obce realizaci nákupu pozemkům. 1035/14 a 1035/15
v katastrálním území Probulov od jejich současných vlastníků za předem
dojednanou cenu 5.-Kč/m2.Obec uhradí na své náklady správní poplatek za vklad
do Katastru a výši daně z převodu nemovitosti za prodávající.Nákup uvedených
pozemků je v souladu s dlouhodobým záměrem obce jejíž cílem bude vybudování
čističky odpadních vod,která by měla být částečně umístěna i na těchto pozemcích.
S nákupem byl vysloven jednomyslný souhlas zastupitelstva.
Ad4) starosta obce informoval zastupitelstvo o stavu žádosti o bezúplatném převodu
pozemků pod stavbami ve vlastnictví obce v bývalém areálu vepřína,která byla
směrována na Pozemkový fond ČR v loňském roce.Při osobním jednání na
pracovišti Pozemkového fondu v Českých Budějovicích byl starosta informován, že
zřejmě v důsledku rušení pracoviště PÚ ČR v Písku, nebyla žádost do Českých
Budějovic doručena.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k opětovnému podání žádosti na bezúplatný
převod pozemků katastru nemovitostí č. 80,83,84,85,130,1021/1,1021/2,1021/3 a
1021/4 vše v katastrálním území Probulov z Pozemkového fondu České republiky
do vlastnictví obce Probulov a vyjadřuje s tímto převodem souhlas.
Dále bylo zastupitelstvo seznámeno se žádostí pí.Rybníkářové o uzavření Smlouvy

o umožnění stavby na pozemku obce Probulov. Jedná se o stavbu elektrické
přípojky na pozemcích pč.1201 a 90/8 vedoucí k nově budované nemovitosti
jmenované.
Zastupitelstvo obce s uzavřením smlouvy vyjádřilo souhlas a pověřilo starostu obce
k podpisu této smlouvy.
Zastupitelstvo poté zplnomocnila p. Zdeňka Dvořáka k jednání se společností
Eon,a.s. v souvislosti s přípravou přeložky el.vedení na pozemku č.1118
V další části jednání byla projednána možnost podání žádosti k získání dotace kraje
ze zveřejněného programu na opravu a údržbu návesních rybníčků a požárních
nádrží. Starosta obce byl pověřen podáním přihlášky do tohoto programu s tím, že
dotace by byla využita na opravu horního rybníka v obci.
Po vyčerpání programu bylo jednání zastupitelstva v 18.20 hod. skončeno

Zapsal : Jan Němec

-----------------------------------------

Ověřil :Zdeněk Dvořák

--------------------------------------------

Josef Mála

Starosta obce:

---------------------------------------------

Roman Maňák

---------------------------------------------

USNESENÍ č. 02/2012
z jednání zastupitelstva obce Probulov dne 03.03.2012

č.07/12

zastupitelstvo obce souhlasí bez výhrad s rozpočtem obce na rok 2012-03-06

č.08/12

zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smluv o převodu vlastnictví
k pozemkům p.č.1035/11 a 1055/15 v kat.území Probulov na obec Probulov
za cenu 5.-Kč/m2,Obec uhradí poplatek za vklad změny vlastnického práva
v Katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitosti za prodávající.

č.09/12

zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podání žádosti na bezúplatný
převod pozemků KN č. 80,83,84,85,130,1021/1,1021/2,1021/3
a 1021/4 z Pozemkového fondu ČR na obec Probulov a vyjadřuje s tímto
převodem souhlas

č.10/12

zastupitelstvo obce pověřuje p. Zdeňka Dvořáka k jednání se společností
E.ON Česká republika s.r.o. v jednání o přeložce elektrického vedení na
pozemku č.1118 v kat.území Probulov

č.11/12

zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o povolení stavby na cizím
pozemku s pí.Rybníkářovou

č.12/12

zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podání žádosti o dotaci v programu
oprav návesních rybníčků a požárních nádrží

V Probulově,dne 05.03.2012
Zapsal

: Jan Němec

--------------------------------------

Ověřil

: Zdeněk Dvořák

----------------------------------------

Josef Mála

Starosta obce : Roman Maňák

---------------------------------------

-----------------------------------------

