Zápis z jednání zastupitelstva obce Probulov
dne 19.05.2013
Místo konání: místní restaurace
Čas : 18.00 hod.
Přítomni: p. Maňák,Dvořák,Němec,omluvena pí. Čadková a dále dle prezenční listiny

Program

:

1) Zahájení
2) Oprava hasičské nádrže- dotace POV
3) Pracovní místo od Svazku obcí
4) Informace starosty
5) Diskuze a závěr

ad1)

starosta zahájil jednání a navrhl za zapisovatele p. Němce a ověřovateli zápisu p. Maňáka a p.
Dvořáka.
Dále navrhl rozšíření programu o projednání změny Směrnice k zadávání veř. zakázek na
základě přijatých legislativních změn v ČR.
Zastupitelstvo poté jednomyslně návrhy odsouhlasilo.

ad2)

zastupitelstvo bylo seznámeno se stavem žádosti o dotaci s programu POV na dokončení
opravy nádrže požární vody, kdy místo požadovaných 200 000.-Kč bylo přislíbeno 80 000.-Kč
Zastupitelstvo obce vzalo toto na vědomí a rozhodlo oslovit společnost Jůn-Dřevotrans s
Požadavkem na vypracování cenového návrhu a smlouvy o dílo..Celková částka této investice
Nesmí přesáhnout částku 175 000.-Kč s DPH.

ad3)

zastupitelstvo dále projednalo nabídku Svazku obcí na zaměstnání jednoho pracovníka obce
na dobu 6 měsíců.Zastupitelstvo obce rozhodlo této nabídky využít a pověřilo starostu obce
k podpisu příslušné Dohody.
Starosta dále seznámil zastupitelstvo s nutností změny Směrnice pro zadávání veřejných
zakázek s tím, že legislativní změnou v ČR byly změněny limity pro zadávání těchto zakázek
na 1,5 resp. 3 miliony Kč.
Zastupitelstvo obce s tímto vyslovilo jednomyslně souhlas
Zastupitelstvo schválilo předloženou účetní závěrku za rok 2012.

ad4)

předseda finančního výboru p. Dvořák dále seznámil zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením
obce č.1 dle jeho strojopisu,jenž je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Přítomní byli seznámeni s termínem svozu nebezpečného odpadu, který proběhne v obci dne
08.06.2013 v dopoledních hodinách.

Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a do diskuze se nikdo nepřihlásil bylo jednání
zastupitelstva v 18.45 hod. skončeno.

V Probulově, dne 21.05.2013

Zapsal Němec Jan

Ověřil :

Dvořák Zdeněk

………………………………………………

Maňák Roman

………………………………………………….

Starosta obce : Maňák Roman

…………………………………………………….

Usnesení zastupitelstva obce Probulov
ze dne 19.05.2013

č.6/13 Zastupitelstvo obce bere na vědomí příslib dotace na opravu nádrže požární vody
ve výši 80 000.-Kč a souhlasí s oslovením společnosti Jůn-Dřevotrans na vypracování
nabídky a Smlouvy o dílo, kdy celková částka nesmí přesáhnout 175 000.-Kč s DPH.
č..7/13 Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o poskytnutí pracovníka obce a pověřuje
starostu k podpisu příslušné Dohody.
Č.8/13 Zastupitelstvo obce souhlasí s úpravou Směrnice k zadávání veřejných zakázek v souladu
s platnou legislativní změnou.
Č.9/13 Zastupitestvo schvaluje účetní závěrku za rok 2012
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím Rozpočtového opatření č.1, které je přílohou
tohoto zápisu a bere jej na vědomí.

V Probulově,dne 21.05.2013

Zapsal : Jan Němec

………………………………………………………..

Ověřil : Zdeněk Dvořák

……………………………………………………..

Roman Maňák

Starosta obce : Roman Maňák

………………………………………………………….

…………………………………………………………..

