Zápis z jednání zastupitelstva obce Probulov
dne 16.09.2012

Místo konání : místní restaurace

Čas

: 18.00 hod.

Přítomni

: pp. Maňák,Němec,Dvořák,sl. Háchová a dále dle prezenční listiny

Program

:
1) zahájení
2) POV 2012- oprava hasičské nádrže
3) prodej pozemků
4) informace starosty
5) závěr

ad1) starosta přivítal přítomné,konstatoval, že jednání zastupitelstva je usnášeníschopné,
navrhl program a zapisovatele zápisu p. Němce,ověřovateli zápisu p. Dvořáka a sl. Háchovou.
Zastupitelstvo tyto návrhy jednomyslně přijalo.
ad2) starosta seznámil přítomné s výsledky žádostí obce o přidělení dotací na opravu
hasičské nádrže. Konstatoval, že obci byla poskytnuta pouze dotace z POV 2012 ve výši
80 000.-Kč s tím, že obec se na opravě bude spolupodílet vlastní investicí ve výši min.
80 000.-Kč. Na základě toho proběhlo poptávkové řízení ze kterého nejlépe vyhovuje
záměrům obce společnost Josef Jůn-Dřevo Trans, IČ:44431478, která se zavázala provést
opravu kamenného břehu v požadované ceně a termínu s tím, že v případě další investice
bude možno na vybudovanou stavbu kontinuálně pokračovat.Celková cena současné opravy
nepřesáhne částku 164 000.-Kč včetně DPH s termínem dokončení do 31.10.2012.
ad3) starosta seznámil přítomné se záměrem obce na prodej pozemků p.č.
941/14,941/13,936/101 a části pozemku p.č.941/16 p. Hofmanovi tak, jak bylo vyvěšeno na
úřední desce požadovaných 15 dní, aniž by někdo vznesl nějaké připomínky.K tomuto
záměru vystoupil p. Hofman, který uvedl, že se jedná o pozemky naproti jeho rekreačnímu
stavení, jsou ve svahu( rokli),zarostlé a nepoužitelné pro jakoukoliv výstavbu.V diskuzi bylo
zastupiteli konstatováno, že se jedná o pro obec nevyužitelné pozemky, které navíc potřebují
značnou údržbu.Vzhledem k aktivnímu přístupu p. Hofmana k potřebám obce souhlasí
předseda finančního výboru s návrhem použít vyjímku z cenového předpisu a pozemky
prodat za cenu 30.-Kč/m2
Zastupitelstvo obce s prodejem za uvedených podmínek vyslovilo jednomyslně souhlas.
p. Hofman na vlastní náklady zajistí geometrické zaměření, jejíž výsledek předloží
zastupitelstvu ke konzultaci.
ad4) v tomto bodě starosta informoval o investiční akci obce-rekonstrukci vodovodu v dolní
části obce. Obec na své náklady zbudovala hlavní větve vodovodu s tím, že v současné době
probíhá připojování jednotlivých nemovitostí,které si zajišťují vlastníci na své náklady.Celá
akce by měla být dokončena do konce září 2012.

ad5) vzhledem k tomu, že v diskuzi nezazněly žádné připomínky, starosta obce po vyčerpání
programu jednání zastupitelstva ukončil.

Zapsal :
Jan Němec v.r.

………………………………………………..

Ověřil :
Zdeněk Dvořák v.r.

,…………………………………………………….

Lenka Háchová v.r.

…………………………………………………….

Starosta obce Roman Maňák

v.r.

…………………………………………………………….

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Probulov
dne 16.09.2012

č.31/12

zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo
s obchodní společností Josef Jůn-Dřevo Trans,IČ:44431478 na opravu
hasičské nádrže v horní části obce. Celková cena nesmí přesáhnout částku
164 000.-Kč včetně DPH s termínem dokončení do 31.10.2012

č.32/12

zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p.č. 941/14,941/15,936/101
a části pozemku p.č. 941/16 panu Hofmanovi za cenu 30.-Kč/m2

Zapsal
Němec Jan v.r.

……………………………………………….

Ověřil:
Zdeněk Dvořák v.r.

………………………………………………….

Lenka Háchová v.r.

…………………………………………………

Starosta obce : Roman Maňák v.r.

………………………………………………..

