
Zápis č. 17/12 

Přítomni: dle presenční listiny 
z  17. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 13.2.2012  

Program: 
1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 9.1.2012 
4. Rozpočtové opatření č.1 
5. Vyhodnocení výběrového řízení na pracovní sílu na údržbu zeleně a ostatní 

práce. 
6. Schválení nového zastupitele. 
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 6 zastupitelů, zastupitelstvo je schopné usnášení.  
Program byl schválen.  
Hlasování: 6-0-0 
 
K bodu 2. Ověřovateli zápisu byli dle čl. VII.,odst.5., JŘ určeni Josef Beneš a Marcel Ontl. 
 
K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 9.1.2012 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 9.1.2012 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Rozpočtové opatření č.1 -Starosta seznámil přítomné s obsahem rozpočtového 
opatření č.1. Dalo se hlasovat. 
Hlasování 6-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1  
 
K bodu 5. Vyhodnocení výběrového řízení na pracovní sílu na údržbu zeleně a ostatní 
práce – Byly přijaty 3 nabídky, které obsahově splňovaly podmínky výběrového řízení. 
Nabídku podal p. Sourada, p. Čermák Miloš a pan Stejskal Josef. Po zvážení všech informací 
zájemců se zastupitelé shodli na tom, že nejvhodnějším kandidátem je Josef Stejskal.  
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 6-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje Josefa Stejskala jako vítěze výběrového řízení a pověřuje 
starostu obce navázáním spolupráce s ním za podmínek dříve schválených ZO. 
 
K bodu 6. – Projednání nahrazení zastupitele – Starosta seznámil přítomné se skutečností, 
že pani Ing. Irena Hrdinová změní dne 5.3.2012 místo trvalého mimo obec Pňov-Předhradí, 
čímž poruší podmínku volitelnosti a zanikne jí tím mandát zastupitele obce Pňov-Předhradí. 
Starosta doporučil doplnit zastupitelstvo dalšími volenými kandidáty, kteří kandidovali ve 
volbách v roce 2010. Další s nejvyšším počtem hlasů byl pan Libor Šafránek, který již nemá 
zájem vykonávat funkci zastupitele. Dalším v pořadí byl pan Šíma František, který zájem má. 
Starosta navrhl zastupitelstvu odsouhlasit doplnění zastupitelstva o pana Šímu Františka.   
Dalo se hlasovat. 



Hlasování: 6-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje doplnění zastupitelstva obce po zániku mandátu Ing. Ireny 
Hrdinové panem Františkem Šímou. 
 
 
K bodu 7. – Diskuse – starosta oznámil přítomným, že zimní údržba je i přes absenci 
obecního zaměstnance zajištěna. Dále oznámil přítomným, že v sousední obci Oseček se 
rozpadlo zastupitelstvo obce a jsou v přípravě nové volby. Do doby ustanovení nového 
zastupitelstva bude Obec Oseček řídit starosta, rozpočet na letošní rok byl schválen, nehrozí 
tedy žádné nebezpečí s prodlením v platbách, zejména pro spolek Jižní Polabí (ve kterém je i 
naše obec), které splácí úvěr na výstavbu kanalizace. 
 
K bodu 8. - Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o 
hlasování. 
 
K bodu 9. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 
zasedání v 19:00 hodin. 
 
 
V Pňově-Předhradí 13.2.2012 
 
 
 
 
Zapsal David Rovný  ……………………….. 
 
 
 
 
Ověřili Josef Beneš ………………… a Marcel Ontl  ……………………….. 
                         
 
 
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 
 


