Zápis z jednání zastupitelstva obce Probulov
ze dne 29.06.2013

Čas konání: 17.00 hod.

Místo: místní restaurace v Probulově

Přítomni: Maňák, Dvořák,Čadková,Němec a dále dle prezenční listiny
Program
:
1) zahájení
2) závěrečný účet obce za rok 2012
3) informace starosty
4) diskuze a závěr

Ad1) starosta přivítal přítomné a konstatoval, že jednán í zastupitelstva je
usnášeníschopné. Poté navrhl za zapisovatele p. Němce a ověřovateli zápisu pí.Čadkovou a
Dvořáka. Tyto návrhy byly jednomyslně přijaty.
Ad2) starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce Probulov za rok 2012 a se
zprávou z kontrole hospodaření obce Krajským úřadem. Zároveň osvětlil chybu,která byla
obci kontrolním orgánem vytčena.Jedná se o přesné určení charakteru pozemků, kdy u
pozemků KN je charakter určen a u pozemků PK je toto nutno učinit.Inventarizační komise
byla na tuto změnu upozorněna s tím, že do konce roku 2013 budou všechny pozemky
obce podle tohoto předpisu určeny. Poté zastupitelstvo obce schválilo celoroční
hospodaření obce a závěrečný účet obce Probulov za rok 2012 včetně zprávy o
přezkoumání hospodaření obce Probulov za rok 2012 s výhradou a přijímá následující
opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok
2012:
- k inventarizačnímu soupisu účtu 031 bude doložen soupis majetku dle
platného analytického členění.
Zpráva o splnění přijatých opatření bude zaslána na KUU České Budějovice do 28.02.2014.

Ad3) přítomní byly seznámeni o neschválení žádosti p. Zemana J. k Okresnímu soudu o
zrušení zbavení svépravnosti. Obec jako opatrovatel byla seznámena s tím, že soud zvýšil
částku v hotovosti pro potřeby p. Zemana se zvyšuje z dosavadních 3000.-Kč na 5000.-Kč
měsíčně.
- starosta obce dále seznámil přítomné, že dne 09.07.2013 proběhne u Okresního
soudu v Písku hlavní líčení ve věci zrušení věcného břemene k užívání obecních
- pozemků p. J. Málou.
- Dále zastupitelstvo projednalo žádost o finanční příspěvek ve výši 1 000.-Kč na pořádání tradičního nohejbalového turnaje Probulov cup 2013.Zastupitelstvo obce
s příspěvkem ve výši 1 000.-Kč souhlasí s tím, že nebude požadováno vyúčtování.
- Starosta obce dále seznámil přítomné se stavem budování obecní komunikace k

-

-

-

ke stavbám nových domků.Navrhl, aby obec na tento záměr uvolnila částku
20 000.-Kč. Zastupitelstvo obce s tímto návrhem vyslovilo souhlas.
Dále se zastupitelstvo obce seznámilo s výsledky dosavadního řízení s ÚPZSVM,
ohledně pozemků 953/13 a 945/13 pod hrází rybníka v Dolech. Opětovně vyslovilo
souhlas se
žádostí o bezúplatný převod těchto pozemků ze státu na Obec Probulov.
Místostarosta byl pověřen vypracovat doplnění žádosti a její odeslání na Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Předseda finančního výboru seznámil přítomné se stavem vybírání místních
poplatků.Kontrolou bylo zjištěno, že jediným kdo nezaplatil poplatky za psa a odběr
užitkové vody z obecního rozvodu je p. Josef Mála. ZO rozhodlo vyzvat p. J. Málu
k úhradě do 14 dnů, jinak postupovat podle příslušného předpisu s tím, že
jmenovanému bude částka navýšena a bude vydán platební výměr.
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.2, jehož strojopis je
nedílnou součástí zápisu.Zastupitelstvo rozpočtové opatření bere na vědomí
Ad4)Po vyčerpání programu bylo jednání zastupitelstva v 18.45 hod. ukončeno.

V Probulově 02.07.2013

Zapsal: Jan Němec

………………………………………………………..

Ověřil: pí. Čadková

…………………………………………………….

p. Dvořák

………………………………………………………..

USNESENÍ
z jednání zastupitelstva obce Probulov dne 29.06.2013

č.10/13 Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce
Probulov za rok 2012 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce Probulov za rok 2012
s výhradou a přijímá následující opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při
přezkoumání hospodaření za rok 2012:
- k inventarizačnímu soupisu účtu 031 bude doložen soupis majetku dle
platného analytického členění.
Zpráva o splnění přijatých opatření bude zaslána na KU České Budějovice do 28.02.2014.
č..11/13 zastupitelstvo obce schvaluje opětovné podání žádosti na Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemků KN p.č. 953/13 a 945/13
v katastrálním území Probulov ( pozemky pod hrází rybníka v Dolech) a pověřuje
místostarostu zpracováním doplnění žádosti a jejím odesláním.
č.12/13 zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek na organizaci Probulov cup 2013 ve výši
1 000.-Kč bez nutnosti vyúčtování.
č..13/13 zastupitelstvo schvaluje přidělení částky 20 000.-Kč na budování obecní
komunikace k pozemkům p.č. 1118/3,1118/4,1118/5 a 1118/6
V Probulově, dne 02.07.2013

Zapsal : Němec Jan

……………………………………………

Ověřil: pí. Čadková

……………………………………………….

p. Dvořák

Starosta obce Roman Maňák

………………………………………………

…………………………………………….

