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Zápis z jednání zastupitelstva obce Probulov
dne 09.02.2013
Místo konání: místní restaurace

Čas

: 18.00 hod.

Přítomni: p. Maňák,Dvořák,Němec, a dále dle prezenční listiny

Program:
1 )Zahájení
2) Projednání rozpočtu obce na rok 2013
3) informace starosty
4) diskuze
5) závěr

Ad1) Starosta seznámil přítomné s programem a poté, kdy nikdo ze zastupitelů nenavrhl jeho
rozšíření byl program jednání spolu s návrhem na zapisovatele p. Němce a ověřovatele zápisu p.
Maňáka a Dvořáka schválen.
Ad2) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtem obce tak, jak jej navrhl finanční výbor
a jehož záměr byl vyvěšen zákonem stanovenou dobu na úřední desce obce. Jelikož žádných
připomínek, nebo doplnění k rozpočtu nebylo ,proběhlo hlasování s výsledkem, že rozpočet obce na
rok 2013 byl jednomyslně schválen a jeho strojopis je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Ad3)Starosta informoval o požadavku Eon.,a.s. na zřízení věcného břemene u stavby el.
přípojky na pozemku p. Vaněčka v Dolech. Bylo konstatováno, že p. Vaněček již není vlastníkem
pozemku a nový vlastník bude Eon vyzývat k odstranění stavby.Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto
tuto skutečnost Eonu oznámit též s tím, že smlouva o věcném břemenu uzavřena nebude.
Dále starosta informoval zastupitelstvo o stavu zrušení věcného břemene pro p. Málu.
V současné době se čeká na přepis pozemků v ELPISu a poté bude podána žaloba. Na výzvu advokáta
se dosud
p. Mála neozval.
Starosta dále informoval přítomné, že je možno na OÚ zakoupit známky na svoz TDO.
Starosta obce poté požádal zastupitelstvo o udělení plné moci na jednání Valné hromady
Honebního společenstva Nevězice. Zastupitelstvo s uděleném této plné moci jednomyslně souhlasí.
Ad4)P. Dvořák upozornil na skutečnost, že zaměstnanci firmy, která prováděla částečnou
opravu hráze horního rybníka si odvážejí kameny.Starosta byl pověřen tuto skutečnost vyřešit
s mistrem p. Hejpetrem.

-2P. Heythum se dotazoval zastupitelstva na důvod vytýčení cesty z Orlíka nad Vltavou do
Probulova. Jedná se o starou historickou cestu, která byla vytyčena na náklady státu - Pozemkového
úřadu. Tato akce proběhla ve spolupráci s obcí Orlík nad Vltavou.
ad5) po vyčerpání programu bylo jednání zastupitelstva ukončeno.

V Probulově,dne 10.02.2013

zapsal: Jan Němec

Ověřil: p. Dvořák

p. Maňák

starosta obce Roman Maňák

USNESENÍ
z
jednání zastupitelstva obce Probulov dne 09.02.2013

č.4/13 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce na rok 2013. Rozpočet byl schválen jednomyslně
bez výhrad.
Č.5/13 Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu obce p. Romana Maňáka k jednání a zastupování
obce na Valné hromadě Honebního společenstva Nevězice, která se koná dne 16.02.2013,
včetně hlasování jménem obce Probulov.

V Probulově,10.02.2013

Zapsal: Jan Němec

………………………………………………………….

Ověřil: Zdeněk Dvořák

……………………………………………………………..

Roman Maňák

Starosta obce : Roman Maňák

………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

