Zápis z jednání zastupitelstva obce Probulov
ze dne 12.března 2014
Místo konání : místní restaurace

Čas: 17.00 hod.

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

Program:
1) zahájení
2)informace starosty
3)diskuze a závěr

Ad1) starosta přivítal přítomné a nevrhl za zapisovatele p. Němce a ověřovateli zápisu p. Dvořáka a
Maňáka.
KonstatovaL,že jednání zastupitelstva je usnášeníschopné a poté byly jeho návrhy včetně programu
jednání schváleny.
Ad2) první informací starosty bylo seznámení s průběhem soudního řízení s p. Málou ohledně
skončení jeho nájemní smlouvy na pozemky obce. Starosta informoval zastupitele o návrhu právního
zástupce p. Mály na úhradu částky1800.-Kč/ha za předpokladu, že nájem bude pokračovat.
V diskuzi k tomuto bodu se vyjádřil nejprve p. Maňák s tím, že je proti tomuto návrhu vzhledem i
k tomu,p. Mála nehradí ani další nájemné, které má sjednané a není tedy záruka úhrady dalších
splátek.
p. Němec se vyslovil také proti tomuto návrhu s tím, že p. Mála měl již v minulosti možnost celou
záležitost řešit, s žádným návrhem nepřišel a nabízená částka je neadekvátní tomu,jak lze s pozemky
hospodařit,pokud by nájemní smlouva byla zrušena.
p. Dvořák se také vyslovil proti tomuto návrhu s tím, že souhlasí s přednesenými argumenty a trvá na
skončení nájemní smlouvy. Zastupitelé poté jednomyslně návrh právního zástupce p. Mály zamítli a
pověřili starostu obce s tlumočením tohoto názoru u soudního řízení.
Další informací starosty bylo oznámení o zaplacení všech kupních smluv na nové pozemky chatařů
v Dolích.
Starosta dále seznámil zastupitelstvo se Směrnicí pro schvalování účetní uzávěrky.Tato směrnice byla
jednomyslně schválena.
Dále zastupitelstvo na návrh starosty odsouhlasilo odměnu starosty pro rok 2014 ve stejné výši jako
v roce 2013 ve výši 6 336.-Kč/měs. hrubého.
Starosta seznámil zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 1.Zastupitelé vzali toto Rozpočtové
opatření na vědomí.Strojopis opatření je součástí tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce dále odsouhlasilo finanční příspěvek ve výši 3 500.-Kč na oslavu Máje.Na tento
příspěvek nebude žádat vyúčtování.

Poslední informací byl termín na organizaci ekologického sběru nebezpečného odpadu.Dle možností
specializované firmy tento sběr proběhne na konci května a přesné datum bude oznámeno na
obvyklých místech.

V Probulově 14.03.2014

Zapsal: Němec Jan

……………………………………………………….

Ověřil:
Maňák Roman

………………………………………………………..

Dvořák Zdeněk

……………………………………………………………

Starosta obce: Roman Maňák

…………………………………………………..

USNESENÍ
z jednání zastupitelstva obce Probulov ze dne 12.března 2014

05/14 Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici pro schvalování účetní závěrky.
06/14 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na organizaci a pořádání
Oslav Máje a pálení čarodějnic ve výši 3 500.-Kč bez nutnosti vyúčtování.
07/14 Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu starosty na rok 2014 ve výši 6 336.-Kč/měs.
Hrubého.
08/14 zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k odmítnutí návrhu právního zástupce p.
Mály na úhradu nájmu ve výši 1 800.-Kč/ha a rok s tím, že obec trvá na skončení
Nájemní smlouvy.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.1

V Probulově: 14.03.2014

Zapsal: Jan Němec

………………………………………………………..

Ověřil:
Zdeněk Dvořák
Roman Maňák

Starosta obce : Roman Maňák

-………………………………………………………….
………………………………………………………………

……………………………………………………………..

