
Zápis č. 37/17 

z  37. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 13.11.2017 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

1. Zahájení – schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 9.10.2017   

4. Projednání návrhu rozpočtu obce Pňov-Předhradí a SOJP na rok 2018 

5. Projednání smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti obce na rok 2018 

6. Projednání dalšího postupu v přípravě vodovodu, doplnění přípojek, 

zpracování žádosti o dotaci VRV. 

7. Projednání dodatku ke smlouvě na prodej budovy bývalé školy č.p. 93 

8. Diskuse. 

9. Návrh usnesení 

10. 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 zastupitelé, zastupitelstvo je neschopné usnášení. Marcel Ontl 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 9.10.2017 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 9.10.2017 bez připomínek. 

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce Pňov-Předhradí a SOJP na 

rok 2018. Vysvětlil jednotlivé příjmy a výdaje.  

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO návrh rozpočtu obce Pňov-Předhradí a SOJP na rok 2018 oba návrh 

budou vyvěšeny na úředních deskách. 

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy na dopravní obslužnost, kterou se 

obec Pňov-Předhradí každoročně zavazuje přispívat do společné IDKS za každého občana 

(dle aktuálního počtu k 1.1. následného roku) 150,- Kč.     

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje podpis smlouvy na dopravní obslužnost a pověřuje starostu 

k jejímu podpisu.  

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s přípravou PD na přípojky pro vodovod. Připoměl 

seznam vyzvaných vlastníků nemovitostí na doplnění potřebného. Vše směřuje k tomu, že 

obec Pňov-Předhradí podá do 18.1.2018 žádost o dotaci na výstavbu vodovodu.       

Usnesení: ZO bere na vědomí přípravu výstavby vodovodu a souhlasí s podám žádosti o 

dotaci ve výzvě 73 IROP.  

 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní 

smlouvě se školou jedna radost na odkup budovy bývalé školy, kterým se prodlouží termín do 

kdy má být uzavřena smlouva kupní.    

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  



Usnesení: ZO schvaluje podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na 

budovu a pozemek p.č. 93 v k.ú. Předhradí.  

   

K bodu 8. Do diskuze se nikdo nepřihlásil 

 

K bodu 9. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.  

       

K bodu 10. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 

zasedání v 20:10 hodin. 

 

 

V Pňově-Předhradí 13.11.2017 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

 

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

                         

 

 

 

 

 

 

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

                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


