Zápis z jednání zastupitelstva obce Probulov
ze dne 22.07.2012

Datum konání
: 22.07.2012
Místo konání
: místní restaurace
Začátek
: 17.00 hod.
Přítomni
: p. Maňák,Dvořák,Němec,Mála,Háchová
Ostatní dle prezenční listiny

Program

:

1) zahájení
2) žádost o převedení pozemků p.č. 1021/1,1021/2,1021/3,1021/4 v bývalém vepříně z PF
ČR na obec
3) informace starosty
4) rozpočtové opatření
5) diskuze a závěr
ad1) starosta přivítal přítomné a navrhl za zapisovatele p. Němce,ověřovateli podpisu
p. Dvořáka a sl. Háchovou.Tento návrh byl jednomyslně přijat.
ad2) zastupitelstvo obce rozhodlo na základě informace starosty o jednání na PF ČR o
podání žádosti a převod pozemků p.č. 1021/1 až 4 z PF ČR na obec.
Žádost byla schválena jednomyslně.
ad3) starosta informoval zastupitelstvo o výsledku odvolání obce proti rozhodnutí
Katastrálního úřadu v Písku ohledně vlastnictví pozemku p.č.949 s tím, že odvolání
obce bylo zamítnuto.Po diskuzi bylo rozhodnuto zjistit finanční náklady na
žalobu na určení vlastnictví.Poté bude rozhodnuto,zda bude obec žalobu k
k soudu podávat.Jednáním byl pověřen p. Němec
-dalším bodem byla zpráva finančního výboru ke stavu nájemních smluv obce.
K nájemním smlouvám p. Maňáka,pí. Rybníkářové a p. Strouhala nebyly vzneseny
Podstatné připomínky. K nájemní smlouvě p. Mály Josefa bylo revizí zjištěno, že
uzavřena ve formě věcného břemeno s právem užívání na zhruba 10 ha půdy na
na dobu 30let.Jako úhrada za toto věcné břemeno bylo ve smlouvě stanovena
úplata ve formě 10 motohodin traktoru ročně.p. Dvořák informoval zastupitelstvo
o doporučení finančního výboru tuto smlouvu vypovědět a uzavřít nájemní
smlouvu za obvyklých podmínek tj. 1 500.-Kč za každý započatý ha půdy/rok.
p. Mála argumentoval tím, že všechny plochy obsažené v dohodě o věcném
břemenu nevyužívá a od doby,kdy si obec pořídila traktor nemá možnost úhradu
pomocí motohodin vlastního traktoru plnit.p.Maňák ve svém vystoupení
doporučuje smlouvu vypovědět a vzhledem k chování otce p. Mály ,zvláště ve
vztahu k majetku obce, žádnou nájemní smlouvu neuzavírat.p. Němec vystoupil
s tím, že souhlasí s doporučením finančního výboru o vypovězení dohody o
věcném břemenu a po dohodě s p. Málou a upřesnění jím využívaných pozemků,

uzavřít novou nájemní smlouvu za podmínek 1 500.-Kč za každý započatý ha půdy a rok.
p. Mála poté požádal o týden na rozmyšlenou s tím, že na příštím jednání zastupitelstva
dne 29.07.2012 se k celé záležitosti vyjádří. S tímto poté zastupitelstvo vyslovilo souhlas.
ad4) na základě informace starosty o zničení PC po úderu bleskem bylo projednání
rozpočtového opatření odloženo na příští jednání zastupitelstva.
ad5)
p. Dvořák byl zastupitelstvem pověřen jednáním s Českou pojišťovnou ohledně
škod na majetku obce, které vznikly v důsledku úderu blesku
p. Němec požádal zastupitelstvo obce o finanční příspěvek na hlavní cenu turnaje
v nohejbalu Probulov Cup ve výši 1000.-Kč. Zastupitelstvo obce jednomyslně tento
příspěvek schválilo.
p. Dvořák přednesl požadavek na vyřízení dříve přislíbené směnné smlouvy obce
s pí. Votavovou.Byl informován, že se stále čeká na vyřízení majetkových vztahů
v rodině pí. Votavové a směnná smlouva nejde za současného stavu uzavřít.
p. Bubla požádal zastupitelstvo o opatření k zabránění znečišťování prostorobce
koňským trusem.
Příští jednání zastupitelstva se bude konat dne 29.07.2012 v místní restauraci od
18.00 hod.
Po vyčerpání programu bylo jednání zastupitelstva v 18.30 hod. skončeno
Zapsal : Jan Němec
Ověřil: p. Zdeněk Dvořák
Sl. Lenka Háchová

Starosta obce: Roman Maňák

………………………………..
………………………………….

…………………………………….

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROBULOV
konaného dne 22.července 2012

č.22/12 zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o převod pozemků
p.č. 1021/1 až 4 včetně z PF ČR na obec Probulov.Schváleno jednomyslně.
č.23/12 zastupitelstvo obce schvaluje přidělení finančního příspěvku ve výši
1 000.-Kč na hlavní cenu turnaje Probulov-Cup.Schváleno jednomyslně.
Č.24/12 zastupitelstvo vzalo na vědomí odložení projednání rozpočtového opatření
Na jednání zastupitelstva dne 29.07.2012

Zapsal:
Jan Němec

……………………………………………………………………….

Ověřil:
p. Zdeněk Dvořák

………………………………………………………………………..

sl. Lenka Háchová

…………………………………………………………………………..

Starosta obce: Roman Maňák

……………………………………………………………….

