
Zápis č. 12/15 

z  12. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 9.11.2015  

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

1. Zahájení – schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 12.10.2015  

4. Rozpočtové opatření č. 8 

5. Projednání žádosti ČCE Předhradí o příspěvek 5 000,- Kč 

6. Projednání výzvy na PD ke stavebnímu povolení na vodovod 

7. Projednání žádosti o pronájem prvního patra budovy bývalé školy.  

8. Projednání splátkového kalendáře ceny za pozemek 93/5 LOTOS s.r.o.  

9. Projednání návrhu rozpočtu obce Pňov-Předhradí na rok 2016. 

10. Projednání žádosti Tomáše Endlera o pronájem 1500m2 v průmyslové zóně 

11. Dotazy a připomínky zastupitelů. 

 Vítání občánků 8.11.2015 

 Rozsvěcení vánočního stromečku 29.11.2015 

12. Diskuse. 

13. Návrh usnesení 

14. Závěr 

15.  
 

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 Salava Michal a Martina 

Matějková. 

 

K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 13.7.2015 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 12.10.2015 bez připomínek.   

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8  

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8    

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s žádostí paní Farářky Heleny Junové za ČCE 

Předhradí o příspěvek 5000,- Kč na opravu komína na faře.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje příspěvek ve výši 5000,- Kč ČCE Předhradí na opravu komína a 

pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy. 
 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s již projednanou výzvou na zpracování PD ke 

stavebnímu povolení k vodovodu Pňov-Předhradí. Výzva je zveřejněna. Na základě dotazů 

firem byly vydány dvě dodatečné informace.  

Usnesení: ZO bere na vědomí informace k výběrovému řízení na dodávku PD ke 

stavebnímu povolení na vodovod Pňov-Předhradí.   

 

K bodu 7. Starosta informoval přítomné s žádostí pana Josefa Zimy o pronájem prvního patra 

budovy bývalé školy č.p. 53 za účelem uskladnění vybavení zrušených prodejen 

s kancelářskými potřebami, drogerie a hraček.   



Dalo se hlasovat 

Hlasování 6-0-0 

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prvního patra budovy bývalé 

školy č.p. 53 v ulici Školní.          

  

K bodu 8. Starosta informoval přítomné o žádosti paní Zdeňky Musilové jednatelky LOTOS 

s.r.o. o odoložení splátky za pozemek pod budovou cukrárny. LOTOS s.r.o. a obec měli dle 

smlouvy o budoucí kupní smlouvě do 31.12.2013 podepsat kupní smlouvu na pozemek 93/5 

v k.ú. Předhradí. Po několika jednáních byl dohodnut splátkový kalendář a po uhrazení kupní 

ceny do 25.9.2015 měla být podepsána kupní smlouva. Doposud bylo zaplaceno 180.600,- Kč 

z celkových 476.190,- Kč. Důvodem žádosti o odklad poslední platby ve výši 296.190,- Kč je 

pozastavená výplata DPH z finančního úřadu. K žádosti proběhla diskuze, ve které se 

vyjádřili všichni zastupitelé.        

Dalo se hlasovat 

Hlasování 6-0-0 

Usnesení: ZO bere na vědomí žádost LOTOS s.r.o. o odložení splátky za pozemek 93/5 

v k.ú. Předhradí ve výši 296.190,- Kč a pověřuje starostu obce, aby celou věc předal 

právnímu zástupci obce s plnou mocí k zastupování, aby připravil pro obec 

nejvýhodnější a nejefektivnější variantu řešení vzniklé situace.   

 

K bodu 9. Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2016. Položku po položce 

vysvětlil plánované investice a úspory. Návrh rozpočtu na rok 2016 je navržen jako 

vyrovnaný v paragrafovém znění a bude po dobu 15 dní zveřejněn na úředních deskách obce 

Pňov-Předhradí. Schválení návrhu proběhne na dalším zasedání ZO dne 14.12.2015. 

Dalo se hlasovat 

Hlasování 6-0-0 

Usnesení: ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016 jako vyrovnaný v paragrafovém 

znění.  

 

K bodu 10. Starosta seznámil přítomné s žádostí Tomáše Endlera o pronájem 1500 m2 

v průmyslové zóně Pňov za účelem vybudování deponie různých materiálů. Ne odpadu. 

Dalo se hlasovat 

Hlasování 6-0-0 

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části parcely č. 107/1 v k.ú. Pňov 

dle vyznačeného návrhu.     
       

K bodu 11.     

 Starosta informoval o proběhlém vítání občánků 

 Bylo dohodnuto že rozsvěcení vánočního stromu proběhne dne 29.11.2015 od 

17:00 v Pňově u obecního úřadu.  

 

K bodu 12. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.   

 

K bodu 13. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.  

       

K bodu 14. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 

zasedání v 20:15 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V Pňově-Předhradí 19.11.2015 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

Ověřili Salava Michal ………………… a Martina Matějková  ……………………….. 

                         

 

 

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

                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


