
Zápis č. 17/16 

z  17. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 11.4.2016  

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

1. Zahájení – schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 14.3.2016  

4. Rozpočtové opatření č. 3 (opatření po kontrole hasiči)  

5. Projednání návrhu závěrečného účtu obce Pňov-Předhradí za rok 2015 

6. Projednání závěrečného návrh závěrečného účtu SOJP za rok 2015   

7. Informace k přípravě výstavby vodovodu, zveřejnění vyhlášky k DUR.  

8. Dotazy a připomínky zastupitelů. 

 Uspořádání galavečera boxu  

 Průběžná zpráva těžba dřeva + úpravy cest 

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 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 Salava Michal a Martina 

Matějková. 

 

K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 14.4.2016 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 14.3.2016 bez připomínek.   

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3.    

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3    

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu obce Pňov-Předhradí za 

rok 2015. Po schválení bude vyvěšen na úředních deskách obce a projednán na dalším 

zasedání zastupitelstva   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje návrh závěrečného účtu obce Pňov-Předhradí za rok 2015   
 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu SOJP za rok 2015. 

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje závěrečný účet obce SOJP za rok 2015       

 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s tím, že byla na stavební úřad v Poděbradech podána 

žádost o vydání územního rozhodnutí na výstavbu vodovodu.        

  

K bodu 8. Starosta informoval zastupitele o záměru uspořádat v areálu BVC Gala odpoledne 

boxu. Obec by celou akci zaštítila jako pořadatel a investor. Veškeré investice budou pokryty 

ze vstupného a sponzorských darů. 

    Starosta informoval přítomné o průběhu mýtní těžby a probíhajících úpravách cest, 

které slouží jako přístupové cesty k mýtinám.    



  

 

K bodu 9. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.   

 

K bodu 10. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.  

       

K bodu 11. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 

zasedání v 19:15 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pňově-Předhradí 11.4.2016 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

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

                         

 

 

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

                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


