Zápis z jednání zastupitelstva obce Probulov
ze dne 23.února 2014
Místo konání : místní restaurace

Čas: 18.00 hod.

Přítomni: Maňák,Dvořák,Němec a dále dle prezenční listiny
Program :
1, zahájení
2,cena vody pro rok 2014
3,cena svozu TKO na rok 2014
4,rozpočet obce na rok 2014
5,rozpočtový výhled obce do roku 2017
6,informace starosty
7,diskuze a závěr
Ad1, starosta zahájil jednání,konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a navrhl za zapisovatele p.
Němce a ověřovatele zápisu p. Dvořáka a Maňáka. Zastupitelstvo s jeho návrhy stejně jako
s programem jednání vyslovilo souhlas.
Ad2,na návrh finančního výboru zastupitelstvo schválilo cenu za odběr užitkové vody pro rok 2014 ve
výši 800.-Kč/rok za každé odběrní místo,restaurace 2 000.-Kč a prodejna potravin 2000.-Kč
Ad3,finanční výbor dále navrhl, aby i cena svozu TKO zůstala pro občany stejná jako v roce 2013 to je
1 300.- za rok a nádobu na svoz.S tímto návrhem vyslovilo zastupitelstvo souhlas.
Ad4,starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2014.Finanční výbor tento návrh
doporučil k přijetí.Po diskuzi k jednotlivým položkám zastupitelstvo obce tento rozpočet schválilo.
Strojopis rozpočtu je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Ad5,zastupitelé byli dále seznámeni s rozpočtovým výhledem obce do roku 2017.K tomuto výhledu
nebylo připomínek a byl jednomyslně schválen.
Ad6,starosta obce seznámil přítomné s výsledkem kontroly hospodaření obce v roce 2013, která byla
provedena kontrolním pracovníkem Krajského úřadu.V hospodaření obce nebylo nalezeno žádné
pochybení a hospodaření obce bylo shledáno bez závad.
Dále starosta informoval o nutnosti pokácení ulomeného stromu na horní návsi, opravě veřejného
osvětlení a odpověděl na dotaz ohledně krátkodobého znečištění užitkové vody.
Jednatelka SDH Probulov požádala zastupitelstvo obce o finanční příspěvek na organizaci Plesu SDH,
který se koná dne 5.4.2014 v sále restaurace U Cvrků v Orlíku nad Vltavou. Zastupitelstvo obce
rozhodlo o uvolnění částky 5 000.-Kč pro SDH Probulov s tím, že nebude žádat vyúčtování.
Dále bylo rozhodnuto o finančním příspěvku ve výši 1 500.-Kč bez nutnosti vyúčtování pro sportovní
klub SK Orlík.
Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a do diskuze se již nikdo nepřihlásil bylo jednání
zastupitelstva obce skončeno.
V Probulově,dne 25.2.2014
Zapsal: Němec Jan
Ověřil:

…………………………………………………..
Dvořák Zdeněk

…………………………………………………..
…………………………………………………….
Maňák Roman

USNESENÍ
z jednání zastupitelstva obce Probulov
ze dne 23.února 2014

01/14 zastupitelstvo obce schvaluje cenu za odběr užitkové vody z rozvodů obce na
800.-Kč/ odběratel a 2 000.-Kč/rok pro restauraci a 2 000.-Kč/rok pro místní
prodejnu.
Za odvoz TKO schvaluje zastupitelstvo částku 1 300.-Kč/rok a nádoba.
02/14 zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce na rok 2014.Strojopis Rozpočtu je součástí
zápisu z jednání.
03/14 zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce do roku 2017.Rozpočtový výhled je
přílohou zápisu z jednání,
04/14 zastupitelstvo obce schvaluje tyto finanční příspěvky:
ve prospěch SDH Probulov
částku 5 000.-Kč
ve prospěch SK Orlík/Vltavou
částku 1 500.-Kč
s tím, že nebude vyžadováno vyúčtování.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek kontroly hospodaření obce v roce 2013
provedené Krajským úřadem s tím, že v hospodaření obce nebyly zjištěny žádné nedostatky.

V Probulově, 25.2.2014

Zapsal : Jan Němec

………………………………………………………..

Ověřil:

………………………………………………………..
Zdeněk Dvořák

Starosta obce:

…………………………………………………………………
Roman Maňák

Roman Maňák

…………………………………………………………………………..

