Zápis z jednání zastupitelstva obce Probulov
dne 29.07.2012

Místo konání: místní restaurace

Čas

: 18.00 hod.

Přítomni: p. Maňák,Dvořák,Němec,Háchová a dále dle prezenční listiny

Program:
1) Záhájení
2) rozpočtové opatření č. 1
3) informace starosty
4) diskuze
5) závěr

Ad1( po přivítání přítomných starosta konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné a za
zapisovatele navrhl p. Němce a ověřovateli zápisu p. Dvořáka a sl. Háchovou.Tento návrh byl
jednomyslně schválen.
Ad2) předseda finančního výboru přednesl návrh rozpočtového opatření č. 1.
Po diskuzi a doplnění bylo rozpočtové opatření č. 1 přijato jednomyslně.
Ad3) starosta informoval o stavu řízení ohledně pozemku pod hrází rybníka v Dolech.p. Němec
seznámil přítomné se současným stavem a o možnostech obce jak dále postupovat s cílem získání
tohoto pozemku do vlastnictví obce. Po diskuzi bylo zastupitelstvem rozhodnuto podat na Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 953/13 a 945/13
KN do vlastnictví obce Probulov.
Dále se zastupitelstvo obce zabývalo otázkou Dohody o zřízení věcného břemene k pozemkům obce
ve prospěch p. Josefa Mály.Přestože na předchozím jednání zastupitelstva dne 22.07.2012 požádal p.
Mála o lhůtu jednoho týdne k vyjádření se k řešení celé situace, dnešního jednání se
nezúčastnil.Místo toho předal na obecní úřad dopis ve kterém žádá o přidělení práce pro traktor tak,
aby mohl dodatečně splnit své závazky z Dohody o věcném břemenu.
Zastupitelé po diskuzi došli k závěru, že znění Dohody o věcném břemenu ve prospěch p. J. Mály je
v rozporu s povinností zastupitelstva starat se o majetek obce s péčí řádného hospodáře a na základě
výsledku této diskuze pověřují starostu obce k jednání směřujícímu k tomu,aby byla tato Dohoda
vypovězena s tím, že pokud p. Mála projeví zájem o nájem jím skutečně užívaných pozemků, tak mu
to bude umožněno nájemní smlouvou za podmínek v současné době obvyklých,tj. za úplatu ve výši
1 500.-Kč za každý i započatý ha půdy.
Dále bylo rozhodnuto registrovat obec Probulov s pozemky obsaženými v Dohodě o zřízení věcného
břemene do Registru uživatelů půdy Ministerstva zemědělství-agentura Písek.
Ad4) p. Klása vyjádřil nespokojenost s kvalitou provedení odvodnění pozemků u kapličky na horní
návsi.Dle jeho názoru je šachta odvodního potrubí příliš vysoká a nedostatečně plní funkci sběru
dešťové vody. Zastupitelstvo celou záležitost prověří a případně provede kroky k nápravě.

Pí. Němcová – požádala jménem SDH Probulov o finanční příspěvek na pořádání dětského
dne 11.08.2012.Bylo rozhodnuto věnovat příspěvek ve výši 1 000.-Kč bez nutnosti předložení
vyúčtování.
Jednomyslně schváleno.
Starosta upozornil na neplnění úkolů funkce předsedy kontrolní komise ze strany p. Josefa
Mály.Po diskuzi bylo zastupitelstvem rozhodnuto o odvolání p. Mály z funkce předsedy kontrolní
komise a za předsedu kontrolní komise nově ustanovit sl.Háchovou.
Oba tyto návrhy byly zastupitelstvem jednomyslně schváleny s tím, že při hlasování o volbě nového
předsedy kontrolní komise se sl. Háchová hlasování zdržela.
p. Rejlek požádal zastupitelstvo o pomoc při řešení sporu o pokácení vzrostlé břízy, který
vede s pí.Tlachovou.Byl seznámen s tím, že zastupitelstvo obce nemá žádnou pravomoc v tomto
sporu rozhodnout,nicméně mu bylo příslíbeno, že osobou starosty se obec bude v této záležitosti
angažovat.
Po vyčerpání programu bylo poté jednání zastupitelstva skončeno v 19.10 hod.
Zapsal : Němec Jan

………………………………………………..

Ověřil : Dvořák Zdeněk

…………………………………………………..

Háchová Lenka

……………………………………………………

Starosta obce : Roman Maňák

……………………………………………………………

USNESENÍ z jednání zastupitelstva obce Probulov
ze dne 19.07.2012

č.25/12

zast. obce schvaluje rozpočtové opatření č.1 ve znění předloženém finanční komisí.
Schváleno jednomyslně bez výhrad.

Č.26/12

zast.obce pověřuje starostu obce k odstoupení od smlouvy „ Dohody
o zřízení věcného břemene“ , uzavřené dne 26.11.2001 mezi Obcí
Probulov a p. Josefem Málou,r.č. 750923/1598, reg.Katastrálním úřadem
pro Jihočeský kraj-katastrální pracoviště Písek pod č.j. V-3461/01

Č.27/12

zast.obce pověřuje starostu podáním žádosti k registraci pozemků
( výčet v Dohodě o uzavření věcného břemene ve prospěch p. Josefa Mály)
V Registru uživatelů půdy Ministerstva zemědělství ČR – agentura Písek

Č.28/12

zast. obce pověřuje starostu podáním žádosti na Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod pozemků
KN č. 953/13 a 945/13 kv k.ú. Probulov do vlastnictví obce

Č.29/12

zast. obce odvolává z funkce předsedy kontrolní komise p. Josefa Málu a
Zároveň do funkce přesedy kontrolní komise jmenuje sl. Háchovou.

Č.30/12

zast. obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 1 000.-Kč bez nutnosti vyúčtování
ve prospěch SDH Probulov na organizaci dětského dne 11.08.2012

Zapsal : Němec Jan

………………………………………………………..

Ověřil: Dvořák Zdeněk

………………………………………………………….

Háchová Lenka

Starosta obce : Roman Maňák

………………………………………………………………

………………………………………………………

