
Zápis č. 2/10 
z  2. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 8.11.2010  
Přítomni: dle presenční listiny 
Program: 

1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 26.10.2010 
4. Rozpočtové opatření č. 8  
5. Volba delegáta do SOJP 
6. Projednání odměn zastupitelů pro volební období 2010 - 2014  
7. Projednání nabídky na koordinátora BOZP pro stavbu mateřské školky 
8. Projednání rozpočtu SOJP na rok 2011 
9. Projednání vyžnutí pasek v lesních porostech 
10. Navýšení provozního účtu SOJP o částku 144 448,- Kč 
11. Projednání podpisu smlouvy na věcné břemeno el. přípojka Labská 55 
12. Projednání podání žádosti o dotaci KÚ. 
13. Projednání hospodaření na lesních pozemcích obce. 
14. Demolice bývalých odchoven prasat Pňov. 
15. Schválení podpisových vzorů. 
16. Diskuse  
17. Návrh usnesení 
18. 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 Ontl Marcel a pani Irena 
Hrdinová. 
 
K bodu 3.  Zápis 1. ZO ze dne 26.10.2010 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 26.10.2010 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovými opatřeními č. 8.  
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtová opatření č.8 
    
K bodu 5. Starosta seznámil zastupitelstvo s nutností delegovat zástupce obce pňov-Předhradí 
do valné hromady SOJP. Navrhl pan místostarostu Jana Pavlíčka.  
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje delegáta do valné hromady SOJP pan Jana Pavlíčka. 
   
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s tabulkovými měsíčními odměnami pro zastupitelé. 
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje podpis smlouvy o dílo na dodání kompletní dokumentace a 
zajištění BOZP pro stavbu mateřské školy a panem Jiřím Remlerem.  
 
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s rozpočtem SOJP na rok 2011   
Dalo se hlasovat. 



Hlasování: 5-0-0  
 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočet SOJP na rok 2011   
 
K bodu 7. Starosta seznámil zastupitelstvo s nutností vyžnutí lesních pasek u jezera a za 
jezerem a v Proutnici. Jedná se o lezní pozemky 17B3a, 17B1a, 17B0z, 16Ab0, 16Ab5.  
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 5-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje návrh starosty a pověřuje ho k jednáním s vlastníky parcely 
11/2 v k.ú. Předhradí. O průběhu jednání budou podávány průběžné informace. 
 
K bodu 8. Zastupitelstvo obce pokračuje v jednání z předchozích schůzí o řešení problému 
mateřské školy. Starosta navrhl vyhlásit výběrové řízení na dodání stavby nové mateřské 
školky na části parcely 93 v k.ú. Předhradí. Zadání výběrového řízení bude vypsáno na 
dodávku stavby včetně inženýrských prací.  
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 5-0-0 
Usnesení: ZO pověřuje starostu k vyhlášení výběrového řízení na dodání stavby 
mateřské školy, včetně inženýrských prací. 
 
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 


