Zápis z jednání zastupitelstva obce Probulov
ze dne 09.12.2016
Místo konání: místní restaurace

Čas konání: 18.00 hod.

Přítomni: Maňák, Němec, Mourek, Zeman, Šimonová, Novotná, Doktor a dále dle prezenční
listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Rozpočtová opatření
Návrh rozpočtu na rok 2017
Inventarizace 2016
Informace starosty
Diskuze a závěr

Ad1- starosta přivítal přítomné, konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Navrhl, aby byl
program jednání zastupitelstva rozšířen o samostatný bod –„Spolek Rozvoj obce
Probulov,z.s.
O tomto návrhu proběhlo hlasování a projednání bylo zařazeno jako bod 4.Zbývající body
avizovaného programu byly přečíslovány jako body 5,6 a 7.
Hlasování: 7 pro – 0 – 0
Dále bylo hlasováno o návrhu starosta na zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatel Němec, ověřovateli Zeman, Mourek
Hlasování: 7 pro – 0 – 0
Ad2 starosta obce seznámil přítomné se zněním Rozpočtových opatření č.7,8,9,10 a 11.
Znění těchto opatření vzalo zastupitelstvo na vědomí s tím, že strojopisy těchto opatření jsou
nedílnou součástí zápisu z jednání.
Ad3- předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitelstvo s návrhem rozpočtu obce na
rok 2017. Po diskuzi byl s návrhem rozpočtu obce na rok 2017 vysloven souhlas.Podrobný
rozpočet je k nahlédnutí v úředních hod.na Obecním úřadě.
Hlasování: 7 pro -0 -0
Ad4) přítomní byli seznámení se skutečností vzniku spolku „Rozvoj obce Probulov,z.s. a
s možností obce stát se jedním ze zakladatelů tohoto Spolku. Starosta obce seznámil
zastupitelstvo se zněním stanov Spolku. Po diskuzi ve které vystoupili jednotliví členové
zastupitelstva s upřesňujícími dotazy, především k činnosti Spolku a jeho fungování bylo
navrženo k hlasování, aby se Obec Probulov stala jedním ze zakládajících členů a zároveň
členem výboru spolku „ Rozvoj obce Probulov,z.s.“ s tím, že veškeré finanční náklady spojené
se založenímSpolku a s jeho zápisem do rejstříku spolků půjdou na vrub obce Probulov.
Hlasování: 7 pro – 0 -0
Ad5)zastupitelstvo projednalo vytvoření inventarizační komise pro inventuru majetku obce
za rok 2016. Za členy inventarizační komise byli navrženi: Němec ,Mourek a pí. Šimonová

Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisy ve složení Němec ,Mourek,
Šimonová s tím, že předsedou komise je p. Němec. Komise zpracuje plán inventarizační
komise tak, aby inventury byly provedeny do 15.01.2017
Hlasování : 7 pro – 0 – 0
Ad6) starosta seznámil přítomné s termíny akcí spolupořádaných obcí v měsíci prosinci 2016.
Zároveň navrhl aby obec poskytla na zajištění organizace a průběhu akcí finanční příspěvek
v max. výši 4 000.-Kč z rozpočtu obce bez nutnosti vyúčtování.
Hlasování: 7 pro – 0 – 0
Dále přítomné informoval, že byla dokončena těžba lýkovcem napadeného dřeva a že celá
akce těžby a prodeje dřeva by měla být finančně ukončena do konce roku 2016.
Místostarosta seznámil přítomné se stavem jednání o dotacích nutných km opravě rybníka
v Dolích.Pro rok 2017 se naskýtá možnost v dotačním titulu Ministerstva zemědělství ČR.
K účasti v tomto dotačním titulu byl přizpůsoben původní projekt, připravuje se výběrové
řízení na dodavatele a ještě zbývá vyřešit majetkové vztahy s vlastníky pozemků pod vodní
hladinou p.Rybákem a pí.Kvidovou a Pelikánovou. Jednou z podmínek přidělení dotace je
vlastnictví všech pozemků obcí.
V této souvislosti místostarosta obce žádá zastupitelstvo o jeho zmocnění ke všem jednání a
podpisům dokumentů jménem obce, nutných k podání žádosti o dotaci z dotačních titulů
Ministerstva zemědělství ČR k rekonstrukci a opravě rybníka v Dolích.
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačních titulů Ministerstva
zemědělství ČR a zmocňuje místostarostu ke všem jednání a podpisům potřebných
dokumentů jménem obce.
Hlasování: 7 pro – 0 – 0
Starosta dále seznámil přítomné s tím, že byla ukončena úprava studně prohloubením o 3m
Byly tak vytvořeny podmínky pro zajištění dostatečného množství vody v obecním rozvodu.
Opětovně apeluje jménem zastupitelstva na občany, aby věnovali větší pozornost
hospodaření s vodou, neboť se i nadále opakuje stav, kdy především v noci je voda
z napojené studny zcela vyčerpána. Pokud se bude tato situace opakovat i nadále, je
záměrem zastupitelstva na jaře roku 2017 vybudovat v horní části obce kontrolní šachtu
s vodoměrem .
Jelikož do diskuze již nebylo žádných připomínek a program byl vyčerpán, bylo jednání
zastupitelstva obce skončeno.
V Probulově 10.12.2016
Zapsal: Němec
Ověřil: Mourek
Zeman

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

Starosta obce Roman Maňák:

…………………………………………………..

U S N E S E N Í č. 7/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Probulov dne 09.12.2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Návrh rozpočtu obce Probulov na 2017
b) Složení inventarizační komise:
Němec Jan
předseda
Mourek Zdeněk
člen
Šimonová Jaroslava člen
c) Účast obce Probulov jako zakládajícího člena a člena výboru spolku s názvem
Rozvoj obce Probulov,z.s. s tím, že veškeré náklady nutné se založením tohoto spolku
a s jeho zapsáním do příslušného registru jdou na vrub obce Probulov.
d) Finanční příspěvek na pořádání vánočních akcí obce do max.výše 4 000.-Kč bez
nutnosti vyúčtování.
e) Zmocnění místostarosty obce k jednání a podpisům jménem obce vedoucí k získání
finanční dotace z Ministerstva zemědělství ČR na rekonstrukci a opravu rybníka
v Dolích.
f) Zpracování žádosti o přidělení dotace Ministerstva zemědělství ČR na rekonstrukci a
opravu rybníka v Dolích dle projektové dokumentace s rozpočtovou cenou
max. 4 000 000 .-Kč s DPH
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Znění rozpočtových opatření č. 7,8,9,10 a 11 .Strojopisy těchto opatření jsou nedílnou
součástí zápisu z jednání zastupitelstva.

V Probulově 10.12.2016

Zapsal: Němec

………………………………………………..

Ověřil: Mourek

………………………………………………..

Zeman
Starosta obce Roman Maňák:

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

Výpis z Usnesení č. 7/2016
pořízeného po jednání zastupitelstva obce Probulov,IČ.:00582930 dne 09.12.2016

Zastupitelstvo obce schvaluje:

c) Účast obce Probulov jako zakládajícího člena a člena výboru spolku s názvem
Rozvoj obce Probulov,z.s. s tím, že veškeré náklady nutné se založením tohoto spolku
a s jeho zapsáním do příslušného registru jdou na vrub obce Probulov

V Probulově, dne 10.12.2016

………………………………………………………..
Roman Maňák-starosta

……………………………………………..
Jan Němec-místostarosta

