Zápis z jednání zastupitelstva obce Probulov
ze dne 29.06.2015

Místo konání: místní restaurace

Čas: 18.00 hod.

Přítomni: Maňák,Němec,Doktor,Zeman,Novotná a dále dle prezenční listiny

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Závěrečný účet obce za rok 2014
Účetní závěrka obce za rok 2014
Informace starosty
Diskuze a závěr

Ad) starosta přivítal přítomné, konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a navrhl za
zapisovatele p. Němce a ověřovateli zápisu pí. Novotnou a p. Doktora.Dále navrhl, aby se
jednání řídilo předloženým programem.
Uvedené návrhy byly poté jednomyslně přijaty.
Ad2) starosta obce seznámil přítomné se závěrečným účtem obce, který byl od 29.05.2015
vyvěšen na úřední i elektronické desce obce. Jelikož k předloženému materiálu nebylo
připomínek bylo přistoupeno k hlasování.
Zastupitelstvo obce závěrečný účet obce za rok 2014 jednomyslně schválilo bez výhrad.
Ad3) zastupitelstvo obce bylo seznámeno s účetní závěrkou obce za rok 2014.Také
k tomuto materiálu nebylo připomínek a bylo přistoupeno k hlasování.Zastupitelstvo obce
jednomyslně schválilo účetní závěrku obce za rok 2014 bez výhrad.
Ad4) starosta seznámil přítomné s požadavkem Okresního soudu Plzeň-jih ohledně zřízení
účtu pro p. Jaroslava Zemana.Zastupitelstvo obce pověřuje starostu p. Romana Maňáka ke
zřízení tohoto účtu u České spořitelny a.s.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím hlavní ceny na nohejbalový turnaj
Probulov Cup 15 v hodnotě 1 000.-Kč
- Přítomní byli seznám,eni s faktem podání žádosti obce na změnu parametrů
v dotaci z POV. Nové parametry jsou příkopové rameno a křovinořez.
V této souvislosti bylo zastupitelstvo seznámeno s nutností okamžitého nákupu
křovinořezu k údržbě veřejných prostranství.Zastupitelstvo souhlasí s koupí
křovinořezu dle výběru komise na nákup techniky, zn. Stihl v ceně do 20 000.-kč

Jelikož v diskuzi nebylo žádných připomínek a program jednání zastupitelstva byl vyčerpán
bylo zasedání v 18.45 hod. skončeno s tím, že příští jednání zastupitelstva se bude konat
dne 10.07.2015 od 18.00 hod.

V Probulově, dne 29.06.2015

Zapsal: Jan Němec

…………………………………………………………….

Ověřil:

Václav Doktor

………………………………………………………………..

Klára Novotná

………………………………………………………………….

Starosta obce: Roman Maňák

………………………………………………………………….

USNESENÍ č. 6/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Probulov
ze dne 29.června 2015

a) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 jednomyslně a
bez výhrad.
b) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014 jednomyslně a
bez výhrad
c) Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce p. Romana Maňáka ke zřízení účtu
u České spořitelny a.s. pro Jaroslava Zemana tak, jak to požaduje Okresní soud
Plzeň- jih.

V Probulově, dne 29.06.2015

Zapsal: Jan Němec

…………………………………………………………….

Ověřil:
Václav Doktor

………………………………………………………………..

Klára Novotná

………………………………………………………………….

Starosta obce: Roman Maňák

………………………………………………………………….

