Zápis z jednání zastupitelstva obce Probulov
ze dne 14.12.2015
Místo konání: místní restaurace

Čas: 18.00 hod.

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

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Slib člena zastupitelstva p. Zdeňka Mourka
Prodej pozemkových parcel- KN 936/32,936/147,936/207,936/153
Volba předsedy finančního výboru
Volba inventarizační komise,inventarizace 2015
Informace starosty
Diskuze,závěr

Ad1) místostarosta přivítal přítomné, omluvil neúčast starosty pro pr. neschopnost,konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a navrhl za zapisovatele p. Němce a ověřovatele
zápisu p. Zemana a Doktora. O těchto návrzích spolu s návrhem programu jednání
bylo hlasováno.
Hlasování : 6 pro – 0 -0
Ad2)přítomní byli seznámeni s abdikací p. Dvořáka z funkce člena zastupitelstva ze zdravotních důvodů.tím vznikl mandát p. Zdeňku Mourkovi, který předložil osvědčení
o zvolení (MěÚ Mirovice) a který složil zákonem stanovený Slib člena zastupitelstva.
Ad3)vzhledem k tomu, že v zákonem stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné připomínky
k záměru na odprodej obecních pozemků bylo přikročeno k hlasování o jejich
prodeji:
- Pozemkové parcely KN 936/32 a 936/147 obě v k.ú. Probulov za částku 60Kč/m2
Hlasování: 6 pro- 0-0
- Pozemkové parcely KN 936/207 a 936/153 obě v k.ú. Probulov za částku
100Kč/m2
Hlasování : 6 pro – 0-0
Ad4)místostarosta navrhl provést změny v obsazení předsedů finančního a kontrolního
výboru zastupitelstva obce.
Za předsedu finančního výboru navrhuje pí. Jaroslavu Šimonovou.
Hlasování: 5 pro-1-0
Finanční výbor bude pracovat ve složení : Šimonová,Mourková,Doktor
Za předsedu kontrolního výboru navrhuje p. Zdeňka Mourka.
Hlasování: 5 pro-1-0
Kontrolní výbor bude pracovat ve složení:Mourek,Jech,Bubla,Novotná,Šulistová

Ad)5 byl projednán návrh na složení inventarizační komise.Po diskuzi byla navržena ve
složení:
Němec,Mourek,Doktor
Hlasování an block: 6 pro-0-0
Ad6 přítomní byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č.11 ač.12, které vzali na vědomí.
Strojopisy Rozpočtových opatření č.11 a č. 12 jsou nedílnou součástí zápisu z jednání.
Dále bylo provedeno seznámení s návrhem rozpočtu obce na rok 2016 a
s rozpočtovým výhledem obce do roku 2019.
S těmito návrhy byl vysloven jednomyslně souhlas s tím, že po uplynutí zákonem stanovené lhůty ke zveřejnění bude přikročeno k projednání konečné podoby.
pí. Šimonová seznámila zastupitelstvo se zprávou kontrolního výboru.Zastupitelstvo
vzalo zprávu na vědomí a tato se stává součástí zápisu z jednání.
Přítomní byli dále seznámeni s instalací automatické úpravny vody společnosti
WATEX s.r.o. za celkovou částku 98 500.-Kč bez DPH.Byli upozorněni na skutečnost,že
v době od 01.30 hod do 02.00 hod. každý den probíhá proplach technologie
a vodu v této době nebude možno čerpat.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Dále bylo zastupitelstvo informováno o průběhu oprav místních komunikací pomocí
asfaltového recyklátu. Vzhledem k tomu, že se podařilo obstarat větší množství
tohoto materiálu bude celková částka dosahovat cca.50 000.-Kč.Na základě žádosti
místostarosty bylo hlasováno o zvýšení dříve schválené částky na tuto akci na
50 000.-Kč.
Hlasování: 6 pro- 0-0Na základě doporučení finančního výboru bylo projednáno oprávnění starosty obce
při realizaci rozpočtových opatření.V kapitole vydání zůstává limit 100 000.-Kč.
V kapitole příjmů se limit 100 000.-Kč mění na neomezený.
Hlasování: 6 pro-0-0
Místostarosta navrhl změnu v podpisových vzorech k účtu obce v ČS,a.s.
místo p. Dvořáka navrhuje k obsluze účtu p. Mourka.
Hlasování : 6 pro-0-0
Ad7 v diskuzi vystoupila pí. Šimonová s poděkováním starostovi obce za jeho zákrok při
jejím napadení p. Málou .
pí. Šitová upozornila zastupitelstvo obce na neexistenci zápisu z posledního jednání
zastupitelstva obce na elektronickým stránkách obce.Toto bude po kontrole stavu
napraveno 15.12-2015
Vzhledem k tomu, že již nebylo dalších diskuzních příspěvků a program jednání byl vyčerpán
bylo jednání zastupitelstva obce skončeno.
Zapsal : Jan Němec
Ověřil :

………………………………………….

Václav Doktor ------------------------------ Miloslav Zeman………………………………….

Starosta obce : Roman Maňák

……………………………………………………….

USNESENÍ č. 9
ze zasedání zastupitelstva obce Probulov ze dne 14.12.2015

a) Zastupitelstvo obce schvaluje:
-prodej pozemkových parcel KN 936/32 a 936/147 obě v k.ú. Probulov
za částku 60.-Kč/m2
-prodej pozemkových parcel KN 936/207 a 936/153 obě v k.ú. Probulov
za částku 100.-Kč/m2
-na funkci předsedy finančního výboru pí-Šimonovou
-na funkci předsedy kontrolního výboru p. Mourka
-návrh rozpočtu obce na rok 2016 a rozpočtového výhledu obce do roku 2019
-navýšení investice na úpravu místních komunikací na 50 000.-Kč
-neomezenou výši příjmu při realizaci rozpočtových opatření v kompetenci
starosty
-složení inventarizační komise : Němec,Mourek,Doktor pro inventarizaci 2015
včetně plánu inventur
-zřízení podpisového vzoru k účtu obce u ČS,a.s. pro p.Mourka

b) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-rozpočtové opatření č.11 a č.12 ( strojopisy jsou součástí zápisu)
-zprávu kontrolního výboru ( je součástí zápisu)
- informaci o instalaci automatické úpravny vody WATEX AL1665P Duplex

V Probulově, dne 15.12.2015

Zapsal : Jan Němec

Ověřil :

………………………………………….

Václav Doktor ------------------------------ Miloslav Zeman………………………………….

Starosta obce : Roman Maňák

……………………………………………………….

