
Zápis č. 8/11 
z  8. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 9.5.2011  
Přítomni: dle presenční listiny 
Program: 

1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 11.4.2011 
4. Rozpočtové opatření č. 4 
5. Změna č.1 územního plánu obce. Informace o zahájení veřejného projednání. 
6. Projednání záměru Dušana Pavlíčka „Výstavba výrobně skladové haly“ 
7. Stanovení členů konkurzní komise.  
8. Diskuse  
9. Návrh usnesení 
10. 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 Salava Michal a pan 
Marcel Ontl. 
 
K bodu 3.  Zápis 7. ZO ze dne 11.4.2011 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 11.4.2011 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 4 týkající se nákupu 
vybavení pro mateřskou školku – původně rozpočtovanou částku je nutné navýšit o 286 tis.Kč 
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.4 
 
K bodu 5 – Starosta seznámil přítomné se stavem Změny č.1 územního plánu obce a  
Informací o zahájení veřejného projednání – 24.5.2011 se uskuteční projednání Návrhu 
s DOSS na Obecním úřadě, následně bude zveřejněn termín veřejného projednání. 
ZO vzalo informaci na vědomí. 
 
K bodu 6. – Starosta seznámil přítomné se záměrem Dušana Pavlíčka „Výstavba výrobně 
skladové haly“ na pozemku v průmyslové části obce Pňov. K tomuto záměru Dušan Pavlíček 
žádá o odkoupení pozemků dle předložené studie v části Pňov, průmyslová oblast. 
Zastupitelstvo obce projednalo záměr pana Dušana Pavlíčka, který je v souladu s územním 
plánem a plánovaným rozvojem obce. Podpořením tohoto záměru navíc dojde k podpoře 
místního podnikaní a jeho rozkvětu. Zastupitelstvo podpoří tento projekt. Doporučuje 
zpracování projektové dokumentace a pověřuje starostu k přípravě možného prodeje pozemků 
nutných k realizaci. 
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 



 
Usnesení: ZO projednalo záměr pana Dušanu Pavlíčkova a pověřuje starostu přípravou 
Kupní smlouvy, nebo Smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Zároveň ZO pověřuje starostu 
obce dostatečně smluvně ošetřit situaci v případě nerealizování záměru tak, aby Obec 
zůstala majitelem zmiňovaných pozemků. 
 
Ad 7. – Stanovení členů konkurzní komise na výběr ředitele mateřské školy v Předhradí – 
byly navrženy za Obec tyto osoby – Tomáš Tůma, Irena Hrdinová, Tereza Pychová. 
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schválilo členy konkurzní komise – Tomáše Tůmu, Irenu Hrdinovou a 
Terezu Pychová. 
 
Ad 8. – Diskuse – žádné podněty k diskusi nebyly vzneseny. 
 
Ad 9. - Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o hlasování. 
 
Ad 10. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 
zasedání v 19:00 hodin. 
 
 
V Pňově-Předhradí 9.5.2011 
 
 
 
 
Zapsal David Rovný  ……………………….. 
 
 
 
 
Ověřili pan Michal Salava ………………… pan Marcel Ontl ……………………….. 
                         
 
 
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 
 


