Zápis z jednání zastupitelstva obce Probulov
ze dne 18.července 2015

Místo konání: místní restaurace
Čas: 18.00 hod.
Přítomni: Maňák,Dvořák,,Němec,Doktor,Šimonová,Novotná,Zeman a ostatní dle prezentace

Program
:
1) Zahájení
2) Prodej pozemkových parcel 936/65 a 936/23 v k.ú. Probulov
3) Prodej částí pozemkové parcely 90/8 v k.ú. Probulov
4) Informace starosty
5) Závěr

Ad1

starosta přivítal přítomné, konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a navrhl, aby
se jednání řídilo navrženým programem.Dále navrhl, aby zápis provedl p. Němec a
ověřovateli zápisu se stali p. Dvořák a pí. Šimonová. S těmito návrhy byl vysloven
souhlas.

Ad2

na základě žádosti manželů Pelikánových byl projednán prodej pozemků p.č. 936/65 a
936/23, které přiléhají k nemovitosti, kterou zakoupili. Na základě schváleného
a v zákonem stanovené lhůtě zveřejněného záměru obce na prodej těchto pozemků
byl zastupitelstvem obce jednomyslně odsouhlasen jejich prodej manželům
Pelikánovým za cenu 30.-Kč/m2.

Ad3

dále byl projednán prodej části pozemkové parcely č. 90/8 v k.ú.Probulov, označené
v geometrickém plánu nově jako parcely č. 90/12 a 90/13.
Na koupi těchto pozemků byly přijaty následující žádosti:
p.č. 90/12
- manželé Doktorovi
p.č. 90/13
- manželé Žaludovi
po zveřejnění záměru na prodej těchto pozemků byly přijaty nabídky od :
p. Ing. Vojtěcha, s nabídkovou cenou 100.-Kč/m2
pí. Rybníkářové s nabídkovou cenou 90.-Kč/m2
Albertson Consullting s.r.o. s nabídkovou cenou 110.-Kč/m2
Diskuze k tomuto bodu:
p. Maňák- mělo by se postupovat v souladu s obecným zájmem.Nově
označené parcely jsou de facto několik desetiletí zpět obhospodařovány rodinou
Žaludových resp. Doktorových.Je v zájmu obce, aby byl dosavadní stav zachován.
Pozemky p. Ing.Vojtěcha a pí.Rybníkářové s těmito pozemky nesousedí a společnost
Albertson Consullting s.r.o. v obci nepodniká, obci nepřináší žádný prospěch.
p. Dvořák- mělo by se dodržet dohoda, která byla uzavřena při rušení věcného

břemene k pozemku 90/8 a předmětné pozemky prodat manželům Žaludovým a
Doktorovým za cenu 30.-Kč/m2.
p. Ing. Vojtěch – odstupuje od svého návrhu s tím, že doporučuje by byly pozemky
prodány původním žadatelům.
p. Němec- pozemky jsou v podstatě vydrženy a souhlasí s názorem p. Dvořáka
ohledně dodržení dohody, která byla uzavřena při rušení věcného břemene
k pozemku č.90/8.
Po diskuzi bylo hlasováno o prodeji pozemků p.č. 90/12 manželům Žaludovým za
cenu 30.-Kč/m2
Hlasování : 7 pro – 0 - 0
Dále bylo hlasováno o prodeji pozemku p.č. 90/13 manželům Doktorovým za cenu
30.-Kč/m2.
Hlasování:7 pro – 0 -0
O nabídkách fy.Albertson Consullting s.r.o. a pí. Rybníkářové již hlasováno nebylo.
Ad4

-starosta apeloval na přítomné ve věci zavedení úsporných opatření ohledně vody
-dále pozval přítomné na „Dětské hrátky“, které organizuje SDH spolu s obcí
dne 08.08.2015. V této souvislosti navrhl, aby obec poskytla na zajištění realizace
této akce finanční částku ve výši 1 000,.-Kč
Zastupitelstvo s tímto příspěvkem souhlasí.
-místostarosta požádal přítomné o souhlas se zakoupením nového dopravního
zrcadla( náhradou za rozbité) a koupí uchycení ( patky) vyvrácené dopravní značky.
Zastupitelstvo s jeho návrhem souhlasí a pověřuje jej realizací.Celkové náklady by
neměly přesáhnout částku 10 000.-Kč

Ad5)

v diskuzi nebylo žádných příspěvků a vzhledem k tomu, že program schůze byl
vyčerpán bylo jednání zastupitelstva skončeno.

V Probulově 21.07.2015
Zapsal:

Jan Němec

…………………………………………………………

Ověřil:

Zdeněk Dvořák

………………………………………………………….

J.Šimonová

……………………………………………………………..

Starosta obce: Roman Maňák

…………………………………………………………………

USNESENÍ č. 7/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Probulov ze dne 18.07.2015

a) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p.č. 936/65 a 936/23 k.ú. Probulov
manželům Pelikánovým za cenu 30.-Kč/m2
b) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p.č. 90/12, k.ú. Probulov manželům
Žaludovým, resp. p. Miroslavu Žaludovi za částku 30.-Kč/m2 a pozemku p.č. 90/13,k.ú.
Probulov manželům Doktorovým za částku 30.-Kč/m2

c) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 1 000.-Kč na organizaci a zajištění akce
„Dětské hrátky“ dne 08.08.2015

V Probulově 21.07.2015
Zapsal:

Jan Němec

…………………………………………………………

Ověřil:

Zdeněk Dvořák

………………………………………………………….

J.Šimonová

……………………………………………………………..

Starosta obce: Roman Maňák

…………………………………………………………………

