Zápis z jednání zastupitelstva obce Probulov
ze dne 03.06.2012

Datum : 03.06..2012
Místo : místní restaurace

Čas

: 17.00 hod.

Přítomni

: Maňák,Němec,Dvořák,Háchová,Mála a další dle prezenční listiny

Program

:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Prodej pozemkových parcel
Informace starosty
Diskuze a různé
Závěr

ad1) starosta přivítal přítomné a navrhl zapisovatelem p. Němce a ověřovateli podpisu pp.Málu
a Dvořáka. Zastupitelstvo s tímto návrhem vyslovilo souhlas.
ad2) zastupitelstvo na základě schváleného záměru dle usnesení č.13/12 projednalo prodej
stavebních parcel jednotlivým zájemcům :
stavební parcela č. 1118/6 + 1117/1 p. Robauschovi a sl. Bendové
stavební parcela č. 1118/3 + 1117/4 p. Romanu Bankovi
stavební parcela č. 1118/4 + 1117/5 p. Zdeňku Ševčíkovi
stavební parcela č. 1118/5 + 1117/6 pí. Camile de Harlez de Deulin
Uváděné parcely budou zájemcům prodány za kupní cenu 100.-Kč/m2 + 18 500.-Kč u každého jako
podíl na geometrickém zaměření a zřízení přípojky el. en.
Po diskuzi bylo přistoupeno k hlasování.Pro prodej stavebních parcel za uvedených podmínek
hlasovali 4 zastupitelé,jeden ( p. Mála) se zdržel.
ad3) Starosta informoval o žádosti zřízení věcného břemena pro E.on,a.s. na obecním pozemku
v souvislosti se zřízením elektrické přípojky k chalupě p. Jakla. S tímto byl vysloven jednomyslný
souhlas.
Dále starosta informoval o výsledku jednání na Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových v souvislosti s pozemkem parc.č.949 PK. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Přítomní byli seznámeni se změnou firmy na odvoz tříděného odpadu.Od 01.07.2012 bude tuto
službu zajišťovat společnost Rumpold.
ad4) termín ekologického sběru toxického odpadu byl stanoven na 23.06.2012
Termín dalšího jednání zastupitelstva byl stanoven na 23.06.2012
Po vyčerpání programu bylo jednání zastupitelstva skončeno v 18.30 hod.
Zapsal : Jan Němec

…………………………………………….

Ověřil: Zdeněk Dvořák

……………………………………………….

Josef Mála
Starosta obce Roman Maňák

…………………………………………………
…………………………………………….

Usnesení
z jednání zastupitelstva obce Probulov dne 03.06.2012

č.19/12 zastupitelstvo obce schvaluje prodej stavebních pozemků :
p.č.1118/6 + 1117/1 p. Robertu Robauschovi a sl. Lucii Bendové
p.č.1118/3 + 1117/4 p. Romanu Bankovi
p.č.1118/4 + 1117/5 p. Zdeňku Ševčíkovi
p.č.1118/5 + 1117/6 pí.Camile de Harlez de Deulin
za cenu 100.-Kč/m2.Každý kupující navíc uhradí podíl na nákladech geometrickém
zaměření a za zřízení přípojky el. energie ve výši 18 500.-Kč
Pro : 4 zastupitelé( Maňák,Němec,Dvořák,Háchová)
Zdržel se hlasování : 1 ( p. Mála)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí změnu společnosti na svoz tříděného odpadu s tím, že tuto činnost
bude od 01.07.2012 zajišťovat společnost Rumpold.

Zapsal : Jan Němec

…………………………………..

Ověřil:
Zdeněk Dvořák

………………………………………

Josef Mála

………………………………………

Starosta obce Roman Maňák

V Probulově,dne 05.06.2012

…………………………………….

