
Zápis č. 48/14 

z  48. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 11.8.2014  

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

1. Zahájení – schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 14.7.2014. 

4. Rozpočtové opatření č.7 

5. Informace o výsledku výběru dodavatele na živičný povrch ulice Opalinek. 

6. Informace o změně projektu chodníku během stavby část Opalinek Pichovi 

7. Informace k zahájení nového školního roku v MŠ Pňov-Předhradí  

8. Dotazy a připomínky zastupitelů. 

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. 

Program byl schválen.  

Hlasování: 5-0-0 

 

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 14.7.2014 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 14.7.2014 bez připomínek.  

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 7      

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 5-0-0 

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.7  

 

K bodu 5. Starosta informoval přítomné o výsledku vyhodnocení předložených nabídek na 

opravu ulice Opalinek. Vyhrála firma STRABAG a.s. s nejnižší cenou 331 842,- Kč včetně 

DPH. Na tuto akci je poskytnuta dotace ze SFDI ve výši 219 667,- Kč.  

Usnesení: ZO bere na vědomí nejnižší nabídku firmy STRABAG a.s. a pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy o dílo.  

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné se stížností pana Josefa Holoubka st. Na špatné 

provedení chodníku u jeho domu v Kolínské ulici. Požaduje rozšíření vjezdů na 6m. ZO 

projednalo požadavek. 

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 5-0-0 

Usnesení: ZO schvaluje změnu projektu chodníku před dokončením. 

 

K bodu 7. Starosta informoval zastupitelstvo o nutných investicích do MŠ. Vše popsala paní 

ředitelka. Navýšení investic pro rok 2015 je o 35 000,- Kč na celkových včetně provozních 

nákladů 150 000,- Kč. Tato částka bude rozpočtována v návrhu rozpočtu na rok 2015. 

Dalo se hlasovat.     



Hlasování: 5-0-0 

Usnesení: ZO schvaluje navýšení nákladů na provoz školky pro rok 2015 na 150 000,- 

Kč.  
         

K bodu 8. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky          

 

K bodu 9. 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 20:00 hodin. 

 

 

V Pňově-Předhradí 11.8.2014 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

Ověřili Salava Michal ………………… a Ontl Marcel  ……………………….. 

                         

 

 

…………………………………..                  …………………………… 

                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


