Zápis z jednání zastupitelstva obce Probulov
ze dne 13.01.2013
Místo konání : místní restaurace
Přítomni
: Maňák,Dvořák,Němec ,Čadková a dále dle prezenční listiny
Program
:
1) Zahájení
2) projednání ceny vody z obecního řadu na rok 2013
3) projednání výše ceny svozu popelnic na rok 2013
4) návrh rozpočtu na rok 2013
5) informace starosty
4) diskuze,závěr

Čas

: 18.00 hod.

ad1) starosta přivítal přítomné,konstatoval,že jednání je usnášeníschopné a zároveň navrhl za
zapisovatele.p.Němce a ověřovatele podpisu p. Dvořáka a pí. Čadkovou. Návrh starosty spolu
s předloženým programem byl poté jednomyslně přijat.
ad2) zastupitelstvo obce poté projednalo návrh finančního výboru na výši úhrady za odběr vody
z obecního řadu. Návrh zní- ponechat výši úhrady ve stejné výši jako v roce 2012 tj.:800.Kč/nemovitost, 2000,-Kč- hospoda, 4 000.-Kč prodejna Jednoty.S tímto návrhem vyslovilo
zastupitelstvo souhlas jednomyslně.
ad3) na návrh finančního výboru byl poté projednán návrh na výši úhrady popelnice na TDO ve výši
1 300.-Kč/ks.Tento návrh byl po projednání zastupitelstvem jednomyslně schválen.
ad4) starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu obce na rok 2013.Zastupitelstvo obce
po projednání s tímto návrhem vyslovilo souhlas jednomyslně bez výhrad.
ad5) starosta obce seznámil přítomné s průběhem prvního kola voleb prezidenta republiky a se
zajištěním průběhu druhého kola těchto voleb.
ad6) v diskuzi vystoupil předseda finančního výboru p. Dvořák s návrhem na pozastavení platnosti a
účinnosti Směrnice č.1/2011 o stanovení ceny pozemků.Po diskuzi byl tento návrh jednomyslně
přijat. Platnost a účinnost Směrnice č.1/2011 byla pro rok 2013 pozastavena.
Dále p. Dvořák upozornil na skutečnost,že z webových stránek obce zmizela část dokumentů a to
především Směrnic. p. Němec byl požádán o obnovení těchto zápisů do 19.01.2013.
Jelikož se do diskuze již nikdo nepřihlásil a program jednání byl vyčerpán bylo jednání zastupitelstva
ukončeno.
V Probulově,dne 15.01.2013
Zapsal : Jan Němec

………………………………………………………………

Ověřil :
p. Zdeněk Dvořák

………………………………………………………………..

pí Lenka Háchová

…………………………………………………………………

Starosta obce : Roman Maňák

USNESENÍ
z jednání zastupitelstva obce ze dne 13.01.2013

č. 01/13

zastupitelstvo obce souhlasí s cenou :
1 300.-Kč/rok za jednu nádobu na organizovaný odvoz TDO pro rok 2013
800.-Kč/rok a nemovitost za odběr vody z obecního řadu
2 000.-Kč/rok za odběr vody pro hospodu
4 000.-Kč/rok za odběr vody pro obchod Jednoty

č. 02/13
zastupitelstvo obce jednomyslně a bez výhrad souhlasí s Návrhem rozpočtu obce
Probulov na rok 2013 tak, jak jej předložil finanční výbor.Návrh rozpočtu je přílohou tohoto usnesení.
Č.3/13 zastupitelstvo obce pozastavuje platnost a účinnost Směrnice o stanovení ceny obecních
pozemků v případě jejich prodeje do 31.12.2013.

V Probulově,dne 15.01.2013

Zapsal : Jan Němec

…………………………………………………………………….

Ověřil :

p. Zdeněk Dvořák

………………………………………………………………………..

pí. Lenka Háchová

……………………………………………………………………….

Starosta obce : Roman Maňák

…………………………………………………………………………….

