Z Á P I S č. 2/2010
ze zasedání Zastupitelstva obce Probulov ze dne 9.12.2010.
==============================================
Místo konání : místní restaurace
Začátek : 18. 00 hod.
Přítomni : dle prezenční listiny
Program : 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu , schválení programu.
2. Místní program obnovy venkova do r. 2020.
3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010.
4. Projednání změny ÚPD Orlicko.
5. Zřízení internetového bankovnictví.
6. Řízení a kontrola zaměstnanců OÚ.
7. Jednací řád ZO.
8. Dotace z Programu obnovy venkova.
9. Diskuze.
ad 1) Starosta obce zahájil zasedání, přivítal přítomné a uznal zasedání zastupitelstva obce
(dále jen ZO) usnášení schopné.
Určil Zdeňka Dvořáka zapisovatelem a Jana Němce a Lenku Háchovou ověřovateli.
Program jednání byl schválen bez doplňků všemi 5ti hlasy.
ad 2) Starosta obce seznámil přítomné se zněním a obsahem Místního programu obnovy
venkova s návrhem investičních a neinvestičních akcí, vč. finančního krytí a termínu
jejich realizace do roku 2020.V připomínkovém řízení nebyl vznesen žádný podstatný
návrh na úpravu nebo doplnění, program byl všemi 5ti hlasy schválen.
ad 3) Předseda finančního výboru p.Dvořák po projednání ve FV seznámil zasedání s návrhem obecně závazné vyhlášky č.1/2010 na stanovení poplatku ze psů, za lázeňský a
rekreační pobyt a za užívání veřejného prostranství.
Místostarosta p.Němec upozornil na nový daňový řád č.280/2009 Sb.,který ruší a nahrazuje v plném rozsahu zákon č.337/1992 Sb., a související zákon č. 281/2009 Sb.,
kterým dochází ke změně zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích.
Ve znění této novelizace a připomínkách přítomných zejména k sazbám poplatků, byla
vyhláška přepracována a její definitivní znění schváleno všemi 5ti hlasy.
ad 4) Starosta p.Maňák informoval přítomné o průběhu veřejného projednávání návrhu Zásad územního rozvoje JČ kraje, kterého se zúčastnil 9.12.2010 v Písku.
Upozornil zejména na plánovanou trasu vodovodního řádu, která v současné podobě
spolu ze 100m ochranným pásmem zasahuje do současného i plánovaného zastavěného území obce Probulov. Po zvážení ZO konstatuje, že napojení obce vzhledem k cenám vody a nákladům na nový vodovodní řád v obci je nereálné.
Rozhodlo pověřit starostu obce podáním námitky na KÚ v Č.Budějovicích s tím, aby
trasa vedla mimo zastavěné území obce Probulov.
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ad 5) Informace starosty o přechodu na internetové bankovnictví od 1.1.2011.Příkazy k bankovním operacím budou podepsány starostou nebo předsedou FV a autorizací je pověřen místostarosta p.Němec.Dosáhne se tak rychlejšího vyřizování finančních operací
a úspory na cestovném do banky a poplatcích za tyto operace.
ad 6) Vzhledem k časové zaneprázdněnosti starosty a místostarosty během týdne, navrhuje
starosta obce ZO pověřit řízením zaměstnanců OÚ a organizací prací p. Zd. Dvořáka.
Schváleno všemi hlasy.
ad 7) V souladu s ustanovením § 96, zákona 128/2000 Sb., o obcích byl vypracován nový
Jednací řád zastupitelstva obce Probulov, s jehož návrhem seznámil přítomné starosta obce. Schválen byl v plném znění všemi hlasy.
ad 8) Starosta obce a p.Dvořák informovali o výsledku výběrového řízení na zhotovení
pasportizace a konečnou realizaci dopravního značení v obci. ZO souhlasí s výběrem
fy.SOMARO, jež v nabídce projektu i realizace vykázala nejvýhodnější podmínky.
Na základě toho proběhla schůzka s projektantem firmy na místě, kde byly dány do
souladu požadavky obce s příslušnými vyhláškami.
p. Němec upozornil na hrozbu nesplnitelného termínu realizace 2.části- provedení a
ukončení montážních prací do 30.6.2010, jak jej uvádí firma SOMARO v předložené
Smlouvě o dílo. Toto je závislé na termínu přidělení dotace z Programu obnovy venkova. Po dodání rozpočtu na tuto akci ZO pověřuje starostu obce podat žádost o přidělení dotace-Zároveň pověřuje p.Dvořáka a p. Němce projednáním úpravy reálného
termínu plnění 2.části realizace s Mgr.Pavlem Zikou, ředitelem společnosti SOMARO.
ad 9) Místostarosta p.Němec – navrhuje podat na Zemědělský půdní fond žádost o převedení celého areálu bývalého vepřína, t.zn. vč. pozemků do majetku obce.
ZO souhlasí.
p. Dvořák – žádá zastupitelstvo obce o souhlas s k nákupu ochranných pomůcek pro
zaměstnance OÚ p. Mošovského. ZO souhlasí s nákupem do limitu
1 500,- Kč.
V souvislosti s přípravou rozpočtu obce na rok 2011 se FV bude v nejbližší době zabývat cenami za sběr a odvoz komunálního odpadu.
Předseda FV prověří náklady okolních obcí, které vyvážejí jiné firmy
než Rumpold a na nejbližším zasedání ZO předloží návrhy na opatření.
Starosta p.Maňák – Je třeba provést aktualizaci inventáře v užívání Sboru dobrovolných hasičů. ZO ukládá starostovi SDH a veliteli SDH provést inventuru výzbroje a výstroje.
Zasedání skončeno ve 21.00 hod.
Usnesení ze zasedání na str. 3 :
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str.3 –

USNESENÍ
zasedání zastupitelstva obce Probulov dne 9.12.2010 :
==========================================
Zastupitelstvo obce po projednání všech bodů programu :
SCHVALUJE :
-------------------č. 29/10 : Obecně závaznou vyhlášku č.1/2010 – jež stanovuje podmínky a sazby poplatku
ze psů, poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a poplatku za užívání veřejného
prostranství s účinností od 1.1.2011.
Schváleno 5 hlasy pro.
č. 30/10

Konečné znění a obsah Místního programu obnovy venkova do roku 2020.
Starostovi ukládá jeho doručení do 15.12.2010 na Svazek obcí severního Písecka.
Schváleno 5 hlasy pro.

č. 31/10

Jednací řád zastupitelstva obce , jež nabývá účinnosti dnem jeho schválení, t. j.
9.12.2010.
Schváleno 5 hlasy pro.

POVĚŘUJE :
-----------------č. 32/10 Starostu a místostarostu obce vypracováním námitky proti plánované trase vodovodního řádu pro napojení okolních obcí, jak je zakreslena v návrhu Zásad územního rozvoje JČ kraje a tuto námitku zaslat do 15.12.2010 na KÚ v Č.Budějovicích
5 hlasů pro
č. 33/10

Zastupitele Zd. Dvořáka organizací práce a kontrolou plnění zadaných úkolů zaměstnanců Obecního úřadu.
5 hlasů pro.

č. 34/10

Místostarostu p.Němce autorizací finančních operací, prováděných formou inter –
netového bankovnictví.
5 hlasů pro.
V Probulově dne 9.12.2010.

Zapisovatel : Z.Dvořák v.r.
Ověřovatelé zápisu: Němec Jan v.r.
Starosta obce : Maňák Roman v.r.

Háchová Lenka v.r.

