
Zápis č. 9/11 
z  9. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 13.6.2011  
Přítomni: dle presenční listiny 
Program: 

1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 9.5.2011 
4. Projednání závěrečného účtu obce Pňov-Předhradí za rok 2010.  
5. Projednání přístavby budovy č.p. 50 v ulici Školní.  
6. Projednání prodeje části pozemku p.č. 107/1 v k.ú. Pňov za účelem výstavby 

skladové haly a zámečnické dílny. 
7. Diskuse  
8. Návrh usnesení 
9. 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 paní Irena Hrdinová a pan 
Josef Beneš. 
 
K bodu 3.  Zápis 8. ZO ze dne 9.5.2011 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 9.5.2011 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledkem auditu, který neshledal rozpory 
v závěrečném účtu Obce. Bylo navrženo schválení závěrečného účtu Obce za rok 2010. 
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje závěrečný účet Obce za rok 2010 
 
K bodu 5 – Starosta seznámil přítomné se záměrem přístavby o jedno patro v budově č.p. 50, 
v ulici Školní. Investorem je vlastník nemovitosti společnost Pragom s.r.o. Byla předložena 
projektová dokumentace. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky 
ZO vzalo informaci o záměru na vědomí. 
 
K bodu 6. Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí pana Dušana Pavlíčka o odkup části 
pozemku 107/1 v k.ú. Pňov dle geometrického plánu. Jedná se celkově o 1287 m2. 
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku 107/1 v k.ú. Pňov. 
 
K bodu 8. – Diskuse – Starosta Obce seznámil přítomné s vyjádřením Krajského úřadu 
ohledně dotace na výstavbu mateřské školky – dotace nebyla schválena. Přítomní vzali tuto 
politováníhodnou informaci na vědomí. 



Zuzana Šťastná v diskusi zmiňovala obavu nad neurvalým způsobem parkování u stánku se 
zmrzlinou. Bylo jí zastupitelstvem odpovězeno, že Obec řeší tuto situaci dlouhodobým 
koncepčním řešením, které ale vyžaduje více času na realizaci. 
 
K bodu 9. - Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o 
hlasování. 
 
K bodu 10. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 
zasedání v 19:00 hodin. 
 
 
V Pňově-Předhradí 13.6.2011 
 
 
 
 
Zapsal David Rovný  ……………………….. 
 
 
 
 
Ověřili paní Irena Hrdinová ………………… pan Josef Beneš ……………………….. 
                         
 
 
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 
 


