
Zápis č. 3/10 
z  3. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 13.12.2010  
Přítomni: dle presenční listiny 
Program: 

1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 8.11.2010 
4. Rozpočtové opatření č. 9  
5. Projednání rozpočtu obce Pňov-Předhradí na rok 2011 
6. Vyhodnocení výběrového řízení na skácení porostu dle LOH v 16Ba6. 
7. Projednání smlouvy na věcné břemeno na přípojku k mateřské školce 
8. Projednání nákupu nové komunální techniky.  
9. Demolice bývalých odchoven prasat Pňov. 
10. Výstavba mateřské školy. 
11. Diskuse  
12. Návrh usnesení 
13. Závěr  
    

Systém hlasování: ano-ne-zdržel se, 0-0-0. 
 
K bodu 1. Starosta přivítal přítomné, zasedání bylo řádně svoláno dle Jednacího řádu (dále 
jen JŘ). Je přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je schopné usnášení.  
Program byl schválen.  
Hlasování: 7-0-0 
 
K bodu 2. Ověřovateli zápisu byli dle čl. VII.,odst.5., JŘ určeni pan Rovný David a pan 
Salava Michal. 
 
K bodu 3.  Zápis 2. ZO ze dne 8.11.2010 byl ověřovateli ověřen. Protože nebyly podány 
žádné námitky, pokládá se zápis dle článku VII.odst.7 JŘ za schválený.  
Usnesení: ZO schvaluje zápis ze zasedání ZO ze dne 8.11.2010 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovými opatřeními č. 9.  
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtová opatření č.9 
    
K bodu 5. Starosta seznámil zastupitelstvo s již odsouhlaseným návrhem rozpočtu obce 
Pňov-Předhradí na rok 2011, který byl vyvěšen na úřední desce. Vzhledem k tomu, že nebyli 
podány žádné připomínky k rozpočtu obce na rok 2011 navrhl hlasovat o jeho schválení.    
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2011 v paragrafovém 
znění a bez výhrad. 
   
K bodu 6. Starosta předložil čtyři cenové nabídky, které byly doručeny na OÚ na základě 
vyhlášení poptávky na mýtní těžbu dle LOH 16Ba6. Předloženy jsou celkem čtyři nabídky od 
firem a živnostníků. Josef Bernat, Tannaco, a.s., Pavouci s.r.o a Josef Novák – lesnická 
činnost. Nabídka pana Josefa Bernata neobsahuje požadované ceny na požadované služby.  
Po projednání a posouzení cen (cena za provedení těžby, dodání nových sazenic, úklid 
paseky, příprava paseky atd.) u zbylých nabídek je pořadí nabízených cen řazeno vzestupně. 
Nejlevnější: Josef Novák - lesnická činnost, Tannaco, a.s. a Pavouci s.r.o.     
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje provedení těžby dle LOH v porostu 16Ba6 firmou Josef Novák – 
lesnická činnost za ceny dle předložené nabídky. Pověřuje starostu k dalšímu jednání.  



 
K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s nutnosti podepsat smlouvu o budou smlouvě na 
věcné břemeno pro přípojku elektrické energie na stavební parcele 93 v k.ú. Předhradí ve 
prospěch ČEZ.   
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 7-0-0  
 
Usnesení: ZO schvaluje podpis smlouvy o budoucí smlouvě na věcné břemeno k přípojce 
elektrické energie k budoucí mateřské školce.    
 
K bodu 8. Starosta seznámil zastupitelstvo s nabídkou nákupu malotraktoru BELARUS, 
který by plně pokryl nároky obce , jak na zimní tak i letní údržbu. Cena malotraktoru je 342 
000,- Kč včetně dph. Jedná se o zaváděcí cenu, v které je i přední vývodový hřídel a přední 
hydraulika, která jinak součástí není. Traktor bude na měsíc zapůjčen za cenu 28 000,- Kč. 
Tato částka bude v případě spokojenosti a pořízení traktoru odečtena z pořizovací ceny.   
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje zapůjčení traktoru BELARUS 320.4 za cenu 28 000,- Kč včetně 
čelní radlice na jeden měsíc.  
 
K bodu 9. Starosta seznámil zastupitelé se záměrem podpisu smlouvy o koupi nemovitostí. 
Jedná se o stodolu za sběrným dvorem a bývalou váhu. Obě nemovitosti jsou za odhadní cenu 
320 000,- Kč. Současně přednesl objednávku od Agra Sokoleč, které se i u obce Pňov-
Předhradí objednává demolici bývalých odchoven prasat v ceně 320 000,- Kč. Starosta navrhl 
podepsat smlouvu kupní, provést demolici odchoven prasat a následně vůči sobě započíst 
pohledávky. Následně podepsat návrhy na vklad na k.ú., čímž se obec stane vlastníkem výše 
uvedených nemovitostí.    
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje podpis kupní smlouvy na budovu stodoly a bývalé váhy  
 
K bodu 9. V tomto bodě se nikdo nepřihlásil.   
   
K bodu 10. Do diskuze se nikdo nepřihlásil 
        
K bodu 11. Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o 
hlasování. 
 
K bodu 12. Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 
zasedání v 20:15 hodin. 
 
V Pňově-Předhradí 11.5.2010 
 
 
Zapsal Tomáš Tůma ……………………….. 
 
 
Ověřili pan Irena Hrdinová …………………pan Libor Šafránek……………………….. 
                         
 
 
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
          Ing. Vlastimil Hlavatý                                        Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 


