
Zápis č. 35/17 

z  35. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 11.9.2017 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

1. Zahájení – schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 14.8.2017 

4. Projednání rozpočtového opatření č. 7 

5. Projednání podání žádosti o dotaci na hřiště s umělou trávou 

6. Projednání narovnání majetkových vztahů u parcel Emil Buřil, Josef Němeček. 

7. Projednání odkupu pozemku 392/5 v k.ú. Pňov (pozemek kolem bytovky)  

8. Projednání nabídky pošta partner. 

9. Projednání MŠ. 

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. 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 14.8.2017 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 14.8.2017 bez připomínek. 

 

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

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7 

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s možností požádat o dotaci na výstavbu hřiště 

s umělou trávou. Dotace ve výši 50%     

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO zamítá podání žádosti o dotaci na hřiště s umělou trávou.  

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s tím, že obec vlastní parcely 22/9 a 22/10 v k.ú. 

Předhradí. Obě tyto parcely jsou zaplocené a užívané vlastníky přilehlých nemovitostí. Dle 

Emila Buřila v šedesátých letech jak jeho otec, tak pan Němeček (vlastník druhé sousední 

parcely) pozemky od obce odkoupili. Nemají o tom žádný doklad. Možné řešení vzniklé 

situace je pouze odkup za odhadní cenu, která je u 22/9 – 288 783,- Kč a u p.č. 22/10 – 

247066,- Kč. Při osobních jednáních starosta informoval, že možný zájem o koupi bude pouze 

ze strany pana Buřila. Pan Němeček o odkup pozemku zájem nemá. Při projednávání v ZO je 

shoda na tom, že se musí prodat obě parcely najednou.      

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO zamítá zveřejnění záměru prodeje parcel 22/9 a 22/10 v k.ú. Předhradí.  

 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s požadovanou cenou za pozemek 392/5 v k.ú. Pňov o 

celkové výměře 1144 m2   za cenu 537 680,- Kč. 



Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje odkup pozemku p.č. 392/5 v k.ú. Pňov za cenu 537 680,- Kč 

 

K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s nabídkou české pošty o zapojení obce Pňov-

Předhradí do programu Pošta partner. Starosta vysvětlil co vše obnáší provoz, jaké by z toho 

byly příjmy. Obec by na poštu partner, při udržení stejné nabídky služeb v porovnání se 

stávajícím provozem musela doplácet přibližně 400 000,- Kč + řešení personálních výpadků.     

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO zamítá nabídku české Pošty na vlastní provoz pobočky Pošty Partner. 

 

K bodu 9. Starosta informoval zastupitelstvo obce o úmrtí paní ředitelky Jany Suché. 

V režimu pověření zastupování ředitelky může MŠ fungovat i nadále. Navrhl řešit výběrové 

řízení na ředitele MŠ v březnu 2018.     

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO bere na vědomí personální řešení v MŠ.  

 

K bodu 10. Do diskuze se nikdo nepřihlásil 

 

K bodu 11. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.  

       

K bodu 12. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 

zasedání v 20:10 hodin. 

 

 

V Pňově-Předhradí 11.9.2017 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

 

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

                         

 

 

 

 

 

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

                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


