Zápis z jednání zastupitelstva obce Probulov
ze dne 28.07.2013

Místo konání : místní restaurace

Čas: 18.00 hod.

Přítomni : Maňák,Dvořák,Čadková,Němec a dále dle prezenční lisiny
Program:
1) zahájení a volba orgánů
2) rozpočtová opatření
3) prodej pozemku manželům Krejčířovým
4) směna pozemku a prodej pozemku sourozencům Marťákovým
5) prodej pozemku manželům Wagnerovým
6) informace starosty
7) diskuze a závěr

ad1
starosta přivítal přítomné a po konstatování, že jednání zastupitelstva je usnášeníschopné
navrhl za zapisovatele p. Němce a ověřovateli zápisu p. Dvořáka a pí.Čadkovou.Tyto návrhy
byly spolu s programem jednání poté schváleny.
ad2)
starosta seznámil přítomné se zněním rozpočtových opatření č. 3,4 a 5 tak, jak jej připravil
finanční výbor zastupitelstva.Zastupitelstvo obce s těmito rozpočtovými opatřeními souhlasí
a bere je na vědomí.Strojopisy těchto opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Dále starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.5.Po zdůvodnění jednotlivých
Položek zastupitelstvo s tímto rozpočtovým opatřením souhlasí a jednomyslně jej schvaluje.
Strojopis rozpočtového opatření č.5 je součástí tohoto zápisu.
ad3)
na základě žádosti manželů Krejčířových byl projednán záměr na prodej obecního pozemku
p.č. KN 941/18 a 936/170. Jedná se o pozemky, přiléhající k nemovitosti
žadatelů.Zastupitelstvo s tímto záměrem vyslovilo souhlas s tím, že cena pozemku bude
stanovena na 30.-Kč/m2 a manželé Krejčířovi ponesou veškeré náklady nutné se změnou
vlastnictví v KN.
ad4)
Na základě výsledků jednání se sourozenci Marťákovými ohledně jejich pozemku PK 951 (
pozemek pod rybníkem v Dolích ), byla navržena směna tohoto pozemku za pozemek obecní
KN č. 936/172 s tím, že rozdíl ceny pozemků uhradí sourozenci Marťákovi ve výši 30.Kč/m2.Zastupitelstvo s touto směnou pozemků vyslovilo souhlas s tím, že náklady na zápis
změny vlastnictví ponese obec.

ad5)
Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí manželů Wagnerových na odkup obecního
pozemku p.č.936/5.Zastupitelstvo se k této žádosti vyslovilo kladně za podmínek kupní ceny
30.-Kč/m2.Náklady na zápis změny vlastnictví v KN ponesou manželé Wagnerovi.

ad6)
Starosta informoval přítomné o uskutečněném sběru nebezpečného odpadu a poděkoval
všem občanům, kteří se na jeho organizaci podíleli.
Dále informoval o připravovaném dětském odpoledni, které pořádá SDH Probulov.Zároveň
navrhl poskytnutí finančního příspěvku obce na tuto akci ve výši 1 000.-Kč.Zastupitelstvo
s tímto návrhem vyslovilo souhlas s tím, že nebude požadovat vyúčtování.
ad7)
Po vyčerpání programu a vzhledem k tomu, že do diskuze se nikdo nepřihlásil bylo jednání
zastupitelstva ukončeno.

V Probulově,dne 30.07.2013

Zapsal : Jan Němec

…………………………………………

Ověřil: Zdeněk Dvořák

…………………………………………

Lenka Čadková

………………………………………..

Starosta obce: Roman Maňák

………………………………………………

USNESENI
z jednání zastupitelstva obce Probulov ze dne 28.07.2013

14/13 zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje obecních pozemků KN941/18 a 936/170
v k.ú. Probulov manželům Krejčířovým za 30.-Kč/m2 a náklady na zápis změny
v KN.
15/13 zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku KN 936/172 za obecní pozemek PK 951
p.Ing. Marťákovi a pí. MUDr.Nedělové s tím, doplatek bude činit 30.-Kč/m2.Touto
částkou bude násoben rozdíl mezi velikostí směňovaných pozemků. Obec Probulov
bude hradit náklady nutné na zápis změn vlastnictví v KN.
16/13 zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku KN p.č. 936/5 manželům
Wagnerovým za cenu 30.-Kč/m2 a náklady spojené sem změnou zápisu vlastnictví
V KN.
17/13 zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro SDH Probulov ve výši 1 000.-Kč na
zajištění a organizaci dětského odpoledne dne 17.08.2013.Nebude požadováno
vyúčtování.
18/13 zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.5.Strojopis tohoto opatření je nedílnou
součástí zápisu z jednání.
Zastupitelstvo souhlasí se zněním rozpočtových opatření č.3 a 4 jejichž strojopisy jsou
nedílnou přílohou zápisu z jednání a bere je na vědomí.

V Probulově, dne 30.07.2013
Zapsal : Jan Němec

---------------------------------------------

Ověřil: Zdeněk Dvořák

………………………………………………………………

Lenka Čadková

………………………………………………………………

Starosta : Roman Maňák

………………………………………………………………….

