
Zápis č. 20/12 

Přítomni: dle presenční listiny 
z  20. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 14.5.2012  

Program: 
1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 9.4.2012 
4. Rozpočtové opatření č. 4 
5. Projednání návrhu závěrečného účtu obce Pňov-Předhradí pro rok 2011 
6. Projednání finanční náhrady za rybářskou boudu v Předhradí MRO Předhradí 
7. Informování o rozpracování projektové dokumentace pro příjezdovou cestu 

k průmyslové zóně Pňov.  
8. Projednání přijetí dotace na pořízení zásahových helem a rukavic pro SDH a 

Pňov a Klipec 
9. Diskuse. 
10. Návrh usnesení 
11. 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 5 zastupitelů, zastupitelstvo je schopné usnášení. Nepřítomní zastupitelé 
se omluvili. 
Program byl schválen.  
Hlasování: 5-0-0 
 
K bodu 2. Ověřovateli zápisu byli dle čl. VII.,odst.5., JŘ určeni David Rovný a Marcel Ontl. 
 
K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 9.4.2012 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 9.4.2012 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4  
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 5-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.4 
 
K bodu 5. Starosta seznámil zastupitelé s návrhem závěrečného účtu obce Pňov-Předhradí za 
rok 2011.  
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 4-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje návrh závěrečného účtu za rok 2011. 
 
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné se skutečností, že rybářská bouda a přilehlý plechový 
sklad u jezera je na obecním pozemku. Doposud nebylo provedeno zaměření, kolaudace ani 
vložení zápisem do katastru nemovitosti. Vzhledem k této skutečnosti je obec Pňov-Předhradí 
oprávněna provézt geometrické zaměření, dodatečně zkolaudovat a nechat zapsat na katastr 
jako vlastník této nemovitosti. Starosta obce navrhuje MRO Předhradí, která doposud 
nemovitost užíval a v minulosti prokazatelně nabyl tuto nemovitost za částku 72 000,- Kč a 



doposud o ni pečovala a investovala do oprav střechy a údržby odškodnit částkou 72 000,- 
Kč. Úředním odhadem je cena nemovitosti 90 270,- Kč. Po zápisu nemovitosti do katastru 
bude zpracován a podepsán dodatek ke smlouvě o nájmu jezera, který nájemní smlouvu 
rozšíří o tuto nemovitost definovanou parcelním číslem.    
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 5-0-0 
Usnesení: ZO finanční dar MRO Předhradí částkou 72 000,- Kč za rybářskou boudu a 
pověřuje starostu ke krokům souvisejících se zápisem budovy do KN a následnému 
podpisu dodatku k nájemní smlouvě s rozšířením o rybářskou boudu.   
 
K bodu 7.  Starosta seznámil přítomné se stavem zpracované studie na cestu k PZ Pňov.  
Usnesení: ZO bere na vědomí zpracovanou studii na cestu k PZ koridor jejího vedení a 
technické řešení.  
 
K bodu 8.  Starosta informoval přítomné o záměru podání žádosti o dotaci krajskému úřadu o 
dovybavení zásahových obleků jednotek požární ochrany Pňov a Klipec.  
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 5-0-0 
 
K bodu 9. – Diskuse – Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
 
K bodu 10. - Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o 
hlasování. 
 
K bodu 11. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 
zasedání v 19:00 hodin. 
 
 
V Pňově-Předhradí 9.4.2012 
 
 
Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 
 
 
 
 
Ověřili David Rovný ………………… a Marcel Ontl  ……………………….. 
                         
 
 
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 
 


