
Zápis č. 11/11 
z  11. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 8.8.2011  
Přítomni: dle presenční listiny 
Program: 

1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 11.7.2011 
4. Rozpočtové opatření č. 7 
5. Informace o mateřské školce 
6. Projednání prodeje části pozemku 107/1 v k.ú. Pňov 
7. Umístění reklamní plochy u smíšeného zboží. 
8. Zákaz odbočení z I/38 na náves Pňov-Předhradí nad 7.5t 
9. Využití nově vzniklé zelené plochy po demolici prasečáků 
10. Elektrifikace Na Návsi Pňov a severní poloviny Klipce. 
11. Odkup budovy odchovny od společnosti JZD Nový život Sokoleč 
12. Odkup budovy na st. p. č. 144 v k.ú. Pňov. 
13. Diskuse  
14. Návrh usnesení 
15. 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 Michal Salava a pan 
Josef Beneš. 
 
K bodu 3.  Zápis 10. ZO ze dne 11.7.2011 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 11.7.2011 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtového opatření č.7 – vybavení 
mateřské školky. 
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.7 
 
K bodu 5 – Informace o mateřské školce - starosta seznámil přítomné s dalším postupem při 
náběhu provozu mateřské školky. Proběhlo výběrové řízení na učitelku a pomocnou sílu. 
Personál pro provoz je zajištěn. V následujících dnech budou splněny požadavky hygieny na 
provoz výdejny jídla. 
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO bere informace o postupu při náběhu provozu mateřské školky na 
vědomí. 
 
K bodu 6 – Vzhledem k tomu, že doposud nebyla předložena kompletní požadovaná nabídka 
je termín pro podání nabídek na odkup prodloužen do dalšího zasedání ZO dne 12.9.2011 



Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje prodloužení lhůty pro podání nabídek na odkup části pozemku 
107/1 v k.ú. Klipec.  
 
K bodu 7 – Umístění reklamní plochy u smíšeného zboží – starosta seznámil přítomné se 
žádostí pana Jaroslava Michníka o umístění reklamní plochy na plot u prodejny smíšeného 
zboží při I/38. 
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje umístění reklamní plochy na plot u prodejny smíšeného zboží, 
zároveň však souhlas podmiňuje současným souhlasem stavebního úřadu a 
provozovatele komunikace první třídy. 
 
K bodu 8 - Zákaz odbočení z I/38 na náves Pňov-Předhradí nad 7.5t. Starosta seznámil 
přítomné se záměrem umístění značky „Zákaz odbočení“ z I/38 na náves Pňov pro vozidla 
nad 7,5t. 
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje umístění značky „Zákaz odbočení“ z I/38 na náves Pňov pro 
vozidla nad 7,5t a pověřuje starostu realizací. 
 
K bodu 9 - Využití nově vzniklé zelené plochy po demolici prasečáků – Starosta seznámil 
přítomné se žádostí místního kynologického spolku o využívání nově vzniklé plochy po 
demolici prasečáků – přesun ze současného využívání bývalého fotbalového hřiště.  
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje bezplatné využívání nově vzniklé plochy po demolici prasečáků 
pro potřeby místního kynologického spolku a pověřuje starostu obce k dalším krokům.  
 
K bodu 10 - Elektrifikace Na Návsi Pňov a severní poloviny Klipce – Starosta seznámil 
přítomné se stavem rekonstrukce elektrického vedení v Klipci a Pňově. 
Usnesení: ZO vzalo informaci ohledně rekonstrukce elektrického vedení v Klipci a 
Pňově na vědomí a pověřuje starostu zjištěním stavu rekonstrukce elektrického vedení 
v Předhradí, kde je stále hlášen havarijní stav díky podpětí v SZ části. 
 
K bodu 11 - Odkup budovy odchovny od společnosti JZD Nový život Sokoleč – starosta 
seznámil přítomné s možností odkupu budovy odchovny od JZD Nový život Sokoleč, a to za 
odhadní cenu 29 000,- Kč 
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje odkup budovy bývalé odchovny obcí Pňov- Předhradí od JZD 
Nový život Sokoleč, a to za odhadní cenu 29 000,- Kč. Současně pověřuje starostu obce 
přípravou, realizací a podpisem kupní smlouvy. 
 
K bodu 12 - Odkup budovy na st. p. č. 144 v k.ú. Pňov, 97 m2 – starosta seznámil přítomné 
se stavem budovy, která nebyla z důvodu jejího zachovalého stavu demolována v rámci 
likvidace prasečáků. Tato budova však zůstala ve vlastnictví Agro Sokoleč. Starosta navrhl 
budovu odkoupit. Na budovu je zpracován odhad ve výši 128 320,- Kč. Vzhledem k tomu, že 
měli být součástí demolice nemůže Agro Sokoleč požadovat tuto částku. Smluvní cena je 



domluvena ve výši daně z převodu nemovitosti, která je 7% z odhadní ceny tedy 8 982,- Kč 
zaokrouhleno na 10 000,- Kč.   
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje odkup budovy zbylé po likvidaci prasečáků od Agro Sokoleč, a 
to za smluvní cenu 10 000,- Kč. Současně pověřuje starostu obce přípravou, realizací a 
podpisem kupní smlouvy. 
 
K bodu 11. – Diskuse – nikdo nedal podnět k diskusi. 
 
K bodu 12. - Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o 
hlasování. 
 
K bodu 13. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 
zasedání v 19:00 hodin. 
 
 
V Pňově-Předhradí 8.8.2011 
 
 
 
 
Zapsal David Rovný  ……………………….. 
 
 
 
 
Ověřili pan Josef Beneš ………………… pan Michal Salava  ……………………….. 
                         
 
 
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 
 


