Zápis z jednání zastupitelstva obce Probulov
ze dne 14.12.2012

Místo konání

: místní restaurace

Čas

Přítomni

: Maňák,Dvořák,Němec a dále dle prezenční listiny

Program

:

: 18.00 hod.

1) Zahájení
2) Inventarizace 2012
3) Informace starosty
4) Diskuze,závěr
ad1) starosta přivítal přítomné,konstatoval,že jednání je usnášeníschopné a zároveň navrhl za
zapisovatele.p.Němce a ověřovatele podpisu p. Dvořáka a Maňáka.Zároveň přednesl omluvu pí.
Čadkové, která se jednání nemohla zúčastnit. Návrh starosty spolu s předloženým programem byl
poté jednomyslně přijat.
ad2) zastupitelstvo obce poté odsouhlasilo složení inventarizační komise ve složení:
Maňák,Dvořák,Němec, která v době od 01.-31.01.2013 provede inventarizaci majetku obce dle
schváleného inventarizačního plánu a plánu inventur.
ad3) starosta seznámil zastupitelstvo obce se žádostí E.ON Distribuce,a.s. o uzavření Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k obecním pozemkům p.č.
1219,40/4,1117/3 a 1118/1 za účelem zřízení NN kabelového vedení ik RD.
Dále starosta informoval přítomné o podpisu smlouvy o bezúplatném převodu pozemků pod
budovami bývalého vepřína na obec.Další žádost o bezúplatný převod ostatních pozemků z PF ČR na
obec by měl proběhnout v příštím roce.¨
ad4) Jelikož v diskuze nezazněla žádná připomínka a program byl vyčerpán, bylo jednání
zastupitelstva v 18.45 hod. ukočeno.

V Probulově,dne 17.12.2012

Zapsal : Jan Němec

………………………………………………………………

Ověřil :
p. Zdeněk Dvořák

………………………………………………………………..

p. Roman Maňák

…………………………………………………………………

Starosta obce : Roman Maňák

USNESENÍ
z jednání zastupitelstva obce ze dne 14.12.2012

č.38/12

zastupitelstvo obce souhlasí se složením inventarizační komise ve složení:
pp. Maňák Roman, Dvořák Zdeněk, Němec Jan. Inventarizace bude provedena
v termínu 1.-31.1.2013 dle plánu inventur.

č.39/12

zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce,a.s. týkající se
kabelového vedení NN k nemovitostem –rodinným domkům.Věcné břemeno bude
uzavřeno za úplatu 3 840.-Kč k pozemkům p.č. 1219,40/4,1117/3,1118/1, vše
v katastrálním území Probulov

V Probulově,dne 17.12.2012

Zapsal : Jan Němec

…………………………………………………………………….

Ověřil :

p. Zdeněk Dvořák

………………………………………………………………………..

p. Roman Maňák

……………………………………………………………………….

Starosta obce : Roman Maňák

…………………………………………………………………………….

