
Zápis č. 23/12 

Přítomni: dle presenční listiny 
z  23. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 13.8.2012  

Program: 
1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 9.7.2012 
4. Rozpočtové opatření č. 7 
5. Informování o přidělené dotaci 30 000,-Kč na provoz JPO V Klipec a Pňov   
6. Dotazy a připomínky zastupitelů. 
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 4 zastupitelů, zastupitelstvo je schopné usnášení. Nepřítomní zastupitelé 
se omluvili. 
Program byl schválen.  
Hlasování: 4-0-0 
 
K bodu 2. Ověřovateli zápisu byli dle čl. VII.,odst.5., JŘ určeni Salava Michal a Marcel Ontl. 
 
K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 9.7.2012 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 9.7.2012 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 7 
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 4-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.7 
 
K bodu 5. Starosta seznámil přítomné o přidělení dotace z rozpočtu kraje na dovybavení JPO 
Pňov a Klipec.  
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 4-0-0 
Usnesení: ZO bere na vědomí přidělenou dotaci a pověřuje starostu k nákupu 
ochranných přileb a rukavic.  
 
K bodu 6. Starosta seznámil zastupitelstvo s vývojem jednání s panem Ing. Zajícem. Nikdo 
jiný se k tomuto bodu nepřihlásil.  
 
K bodu 7. – Diskuse – Do diskuze se přihlásil pan Karel Beneš z ulice Opalinek. Navrhl 
několik úprav podél silnice I/38, které by přispěli ke zlepšení dopravní situace. Starosta 
vysvětlil, že částí navrhovaných řešení se již zabýval, ale bohužel od příslušných orgánů 
s negativní odezvou. Přislíbil dořešení přechodu přes I/38 z ulice V Rákosí do ulice Opalinek.   
 
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 18:42 hodin. 
 
 
V Pňově-Předhradí 13.8.2012 
 
 
 
 
Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 
 
 
 
 
Ověřili Salava Michal ………………… a Marcel Ontl  ……………………….. 
                         
 
 
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 
 


