
Zápis č. 29/13 
z  29. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 11.2.2013  
Přítomni: dle presenční listiny 
Program: 

1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 21.1.2012 
4. Rozpočtové opatření č. 2 (doplacení traktoru) 
5. Informování o jednání ke změně č.1 ÚP obce Pňov-Předhradí 
6. Projednání nabídek na výstavbu chodníku. 
7. Informace o naučné stezce. 
8. Podpis smluv věcná břemena ČEZ Klipec  
9. Dotazy a připomínky zastupitelů. 
10. Diskuse. 
11. Návrh usnesení 
12. 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: 7-0-0 
 
K bodu 2. Ověřovateli zápisu byli dle čl. VII.,odst.5., JŘ určeni František Šíma a Marcel 
Ontl. 
 
K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 21.1.2013 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 21.1.2013 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2  
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 6-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2 
 
K bodu 5. Starosta seznámil zastupitelstvo s tím, že doposud nebyli doloženy souhlasy 
vlastníků nemovitostí podél příjezdové cesty do firmy Prostav s.r.o. s rozšířením průmyslové 
zóny. Ing. Vlastimil Hlavatý požádal o více času. Navrhl další jednání zastupitelstva, které se 
bude konat dne 11.3.2013  
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 6-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje prodloužení termínu na doručení souhlasů s rozšířením 
průmyslové zóny ZO1 ve změně č.1 územního plánu obce Pňov-Předhradí do 11.3.2013. 
 
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné se skutečností, že z poptaných čtyř firem předložili 
nabídku v řádném termínu pouze tři. Halko stavební společnost s.r.o. s cenou 607 394,39,- 
Kč, firma Prostav s.r.o. s cenou 611 231,- Kč a firma PMS, spol. s.r.o. s cenou 626 363,39,-
Kč. Všechny nabídky byli podrobně prozkoumány a bylo zjištěno, že úplné nabídky odevzdali 



pouze firma Halko a PMS. Firmě Prostav, chyběla v nabídce vyplněná položka „bednění pro 
opěrné zdi“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy Halko stavební společnost 
s.r.o. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPh.   
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 6-0-0   
Usnesení: ZO schvaluje nabídku na výstavbu chodníku od firmy Halko stavební 
společnost s.r.o. za cenu 607 394,39,- Kč bez Dph a pověřuje starostu k podpisu smlouvu 
a dohodnutí zahájení prací.                                                                         
 
K bodu 7.  Starosta seznámil přítomné s projektem naučné stezky „Pňovský Luh“. S jejím 
možným vedením a financováním od firmy NET4GAS. Informoval o potřebných souhlasech 
které je potřeba opatřit. 
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 6-0-0   
Usnesení: ZO schvaluje projekt naučné stezky „Pňovský Luh“ a pověřuje starostu 
k jeho přípravě. 
 
K bodu 8.  Starosta seznámil přítomné se smlouvou na věcné břemeno pro ČEZ. Jedná se o 
kabelové vedení v Klipci   
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 6-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje podpis smlouvy na věcné břemeno pro společnost ČEZ.  
 
K bodu 9.  V tomto bodě se nikdo nepřihlásil 
 
K bodu 10. – Diskuse – Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
 
K bodu 11. - Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o 
hlasování. 
 
K bodu 12. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 
zasedání v 19:15 hodin. 
 
 
V Pňově-Předhradí 12.2.2013 
 
 
Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 
 
 
 
 
Ověřili František Šíma ………………… a Marcel Ontl  ……………………….. 
                         
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 
 


