Zápis z jednání zastupitelstva obce Probulov
dne 18.11..2012

Místo konání : místní restaurace

Čas

: 18.00 hod.

Přítomni
listiny

: pp. Maňák,Němec,Dvořák,pí. Čadková roz. Háchová a dále dle prezenční

Program

:

1) Zahájení
2) Rozpočtové opatření č.3
3) Dotace POV pro rok 2013
4) Pronájem pozemků od PF ČR
5) informace starosty
6) Dizkuze a závěr

ad1) starosta přivítal přítomné, konstatoval,že jednání zastupitelstva je usnášeníschopné a
navrhl za zapisovatele p. Němce, ověřovateli podpisu pí. Čadkovou a p. Dvořáka.S tímto
návrhem stejně jako s navrženým programem byl ze strany zastupitelů vysloven
jednomyslně souhlas.
ad2) zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtového opatření obce č. 3.
K tomuto rozpočtu nebylo připomínek a byl schválen bez výhrad.Rozpočtové opatření
bude přílohou tohoto zápisu.
ad3) vzhledem k blížícímu se termínu podání žádostí o dotace POV pro rok 2013
zastupitelé odsouhlasili podání dvou žádostí. Prioritní je žádost o dotaci na dokončení
opravy požární nádrže v obci ve výší 200 000.-Kč.Jako další v pořadí bude podání žádosti o
dotaci na úroky z úvěru plynoucí z úvěrové smlouvy na koupi traktoru.Bude požadována
dotace ve výši 20 000.-Kč.
ad4) zastupitelstvo obce dále projednalo žádost na pronájem pozemků p.č. 952,díl II a p.č.
950 PK, které jsou ve vlastnictví PF ČR a leží pod vodní plochou rybníka v Dolích.Záměrem
obce je oprava tohoto rybníka v příštím roce a vlastnictví pozemků,resp. jejich dlouhodobý
pronájem je podmínkou k získání finanční dotace. S pronájmem vyslovilo zastupitelstvo
souhlas.
ad5) starosta obce informoval zastupitelstvo o výsledku měření a nového geometrického
plánu v souvislosti s již dříve schváleným záměrem na prodej obecních pozemků p.
Hofmanovi. Podle aktuálního geometrického plánu došlo ke zpřesnění rozměrů

předmětných pozemků a to tak, že pozemek p.č. 941/17 má výměru 2042 m2 a pozemek
p.č. 436/101 188 m2. Celková plocha nabízených pozemků k prodeji p. Hofmanovi tak činí
2230 m2. Zastupitelstvo bere na vědomí tuto úpravu a s prodejem pozemků takto
označených p. Hofmanovi souhlasí za již schválenou cenu 30.-Kč/m2
-dále starosta seznámil přítomné se stavem ukončení platnosti dohody o věcném břemenu
uzavřené s p. Málou. Po konzultaci starosty s advokátní kanceláří, zastupitelé souhlasí
s udělením plné moci advokátní kanceláři k řešení výpovědi této smlouvy s tím, že cena za
zastupování nepřesáhne 5 000.-Kč, včetně eventuálního zastupování při soudním řízení.
-

-

dále starosta seznámil přítomné se žádostí Městské části Praha 1 o poskytnutí dvou
stromů na vánoční výzdobu Prahy.Jeden ze stromů bude umístěn na Václavském
nám. a druhý před sídlem Městského úřadu Prahy 1 ve Vodičkově ulici.
Zastupitelstvo obce s poskytnutím stromů souhlasí s tím,že veškeré náklady jdou
k tíži MČ Praha 1 a u stromů bude dostatečně prezentováno, že pocházejí z Obce
Probulov.
dále starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí E.ON Distribuce,a.s. na uzavření
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
zřízení přípojky NN p. J.Žaludovi, kdy kabel bude veden zčásti přes obecní pozemek
p.č. 1218/3,věcné břemeno bude zřízeno za úplatu jednorázově 500.-Kč.
Zastupitelstvo s uzavřením zmiňované smlouvy vyslovilo souhlas.

ad6) Jednání zastupitelstva obce bylo po vyčerpání programu ukončeno.

Zapsal : Němec Jan

……………………………………….

Ověřil :
Dvořák Zdeněk

………………………………………………

Čadková Lenka

………………………………………………

Starosta obce Maňák Roman

………………………………………………………

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Probulov ze dne 18.11.2012

č.33/12 zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.3 – schváleno
jednomyslně bez výhrad
č.33/12 zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce o požádání dotací z POV na rok
2013 s tím, že prioritní je žádost o dotaci 200 000.-Kč na dokončení opravy požární
nádrže a druhá žádost bude směrována na dotaci ve výši 20 000.-Kč na úhradu
úroků z úvěru.
č.34/12 zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků p.č. 952,díl II. A p.č.950
PK od PF ČR.
č.35/12 zastupitelstvo obce bere na vědomí novou výměru pro prodej pozemků
p. Hofmanovi na základě geometrického plánu č. 237-70/2012, zpracovaného Ing
Karlem Práškem s tím, že prodej byl schválen usnesením č. 32/12,. Celková
výměra pozemků k prodeji je 2 230 m2 a prodej bude uskutečněn za částku
30.-Kč/m2.
36/12 zastupitelstvo schvaluje udělení plné moci advokátní kanceláři k vyřízení
výpovědi Dohody o věcném břemenu mezi Obcí Probulov a p. Josefem Málou.
Celková cena advokátních služeb by neměla přesáhnout částky 5 000.-Kč
37/12 zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
Práva odpovídajícího věcnému břemeni, týkající se pozemku p.č. 1218/3
Pro přípojku NN pro p. Žaluda.Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou
úplatu 500.-Kč.

V Probulově 19.11.2012

Zapsal : Němec Jan

……………………………………….

Ověřil :
Dvořák Zdeněk

………………………………………………

Čadková Lenka

………………………………………………

Starosta obce Maňák Roman

………………………………………………………

