Zápis z jednání zastupitelstva obce Probulov
ze dne 29.12.2016

Místo konání: místní restaurace

Čas konání: 18.00 hod.

Přítomni: Maňák,Mourek,Šimonová,Zeman,Němec,Doktor
Program:
1)zahájení, volba orgánů jednání
2)rozpočet obce na rok 2017
3)rozpočtový výhled na rok 2017
4)informace starosty
5)diskuze a závěr
Ad1)
Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a navrhl, aby
se
jednání řídilo avizovaným programem. Zároveň navrhl, aby zápis provedl p.
Němec a ověření p. Zeman a p. Doktor.
Hlasování: 6 pro-0-0
Ad2)
Od data zveřejnění návrhu rozpočtu obce na rok 2017 do dnešního dne nebyly
vzneseny žádné připomínky, nebo návrhy na změny. Proto bylo přistoupeno k
hlasování.Strojopis rozpočtu obce na rok 2017 je nedílnou součástí tohoto zápisu
Hlasování: 6 pro-0-0
Ad3)
K návrhu rozpočtového výhledu obce na rok 2017 nebylo též připomínek a strojopis
tohoto výhledu se stává nedílnou součástí zápisu z jednání.
Hlasování: 6 pro-0-0
Ad 4)
-

Na základě doporučení auditora starosta navrhuje, aby byl nahrazen text bodu a/
Usnesení č.2/2014 ze dne 15.11.2014 tímto textem: starostovi přísluší měsíční
odměna ve výši 6 336.-Kč hrubého,místostarosta a předsedové výboru vykonávají
svojí činnost bez nároku na odměnu stejně jako ostatní členové
zastupitelstva.
Zastupitelstvo s tímto návrhem souhlasí.
Hlasování: 6 pro-0-0
- Starosta seznámil přítomné se zněním Rozpočtových opatření č. 13,14,15, která
provedl v rámci své pravomoci.Zastupitelstvo bere Rozpočtová opatření
č.13,14,15 na vědomí s tím, že strojopisy těchto Opatření se stávají nedílnou
součástí zápisu.

-starosta dále seznámil přítomné s vysvětlením, proč je obec vedena na internetových
stránkách Ministerstva financí ČR v seznamu předlužených obcí. Jde především o
dosud administrativně neukončenou dotaci na obnovu historických alejí.
Jediným dluhem obce je leasing na traktor a splátka obchodu, která je však pokryta
splátkou nájemce.
-dále starosta navrhl, aby výkonem práva myslivosti za obec Probulov v Honebním
společenství Nevězice byl pověřen p. Aleš Knap.
Hlasování:6 pro-0-0
-starosta SDH p. Mourek požádal zastupitelstvo obce o poskytnutí finančního daru
na hlavní cenu Hasičské zábavy v dubnu 2017.
Po diskuzi bylo rozhodnuto, že zastupitelstvo poskytne SDH částku 6 000.-Kč
Hlasování: 6 pro-0-0

Zapsal:
Jan Němec

………………………………………………..

Ověřil:
Miloslav Zeman

……………………………………………………….

Václav Doktor

………………………………………………………….

Starosta obce Roman Maňák

………………………………………………………….

USNESENÍ č. 8/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Probulov dne 29.12.2016

1) Zastupitelstvo obce schvaluje:
a)rozpočtový výhled obce na rok 2017
b)rozpočet obce Probulov na rok 2017
c) nahrazení textu Usnesení č. 2/2014- bod a/ Nově zní: starostovi obce přísluší
odměna 6 336.-Kč hrubého měsíčně,místostarosta a předsedové výborů vykonávají
svojí činnost bez nároku na odměnu stejně jako ostatní členové zastupitelstva
d)p. Aleše Knapa jako osobu pověřenou k výkonu práva mysliveckého za obec
Probulov v Honebním společenství Nevězice
e)poskytnutí finančního daru pro SDH Probulov ve výši 6 000.-Kč
V Probulově,dne 30.12.2016

Zapsal:
Jan Němec

………………………………………………..

Ověřil:
Miloslav Zeman

……………………………………………………….

Václav Doktor

………………………………………………………….

Starosta obce Roman Maňák

………………………………………………………….

