
Zápis č. 33/17 

z  33. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 14.7.2017  

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

1. Zahájení – schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 12.6.2017   

4. Projednání podpisu plné moci pro zástupce ČEZ 

5. Projednání realizace povrchu místní komunikace v lokalitě Dvorská 

6. Předání návrhu územního plánu. 

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 6 zastupitelů, zastupitelstvo je schopné usnášení. Josef Beneš omluven 

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 15.5.2017 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 12.6.2017 bez připomínek. 

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s žádostí o podpis plné moci pro ČEZ na prořez dřevin 

pod vedením na obecních pozemcích.     

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje podpis plné moci pro ČEZ na prořez stromů na obceních 

pozemcích v ochranném pásmu vedení na k.ú. Pňov.  

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné o jednání s panem Ing. Vlastimilem Hlavatým ohledně 

změny povrchu místních komunikací v lokalitě dvorská. Změna povrchu proběhne dle návrhu 

změny projektu před dokončením a to tak, že bude povrch ze zámkové dlažby o síle 80mm a 

část ze 100 mm. Podkladové vrstvy jsou změněny dle PD.      

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje změnu projektu před dokončením v lokalitě Dvorská. Pověřuje 

starostu k zajištění vyjádření stavebního úřadu.    

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s návrhem nového územního.     

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO beze na vědomí předání návrhu územního plánu obce Pňov-Předhradí.     

 

K bodu 7. Do diskuze se nikdo nepřihlásil 

 

K bodu 8. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.  

       

K bodu 9. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 

zasedání v 20:10 hodin. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

V Pňově-Předhradí 14.7.2017 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

 

 

 

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

                         

 

 

 

 

 

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

                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


