
Zápis č. 4/19 

z  4. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 11.2.2019 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

 

1. Zahájení – schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 14.1.2019 

4. Rozpočtové opatření č. 1 

5. Projednání vybudování autobusových zastávek. 

6. Poptávka na poskytnutí úvěru na dofinancování vodovodu.    

7. Připomínky zastupitelů 

- Zpráva z výročních schůzí MRO a SDH  

- Úprava veřejného osvětlení.  

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 7 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 14.1.2019 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 14.1.2019 bez připomínek. 

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1    

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 

 

K bodu 5. Zastupitelstvo se seznámilo s designem autobusových zastávek od několika 

výrobců. Při výběru se kladl velký důraz na design samotný, životnost a co nejmenší nároky na 

údržbu. Byli vybráni celkem 2 výrobci REX s.r.o. a DETA s.r.o. vše jsou přímo výrobci, které 

obec poptá o cenovou nabídku.     

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje design autobusových zastávek firem REX s.r.o. a DETA s.r.o., 

které požádá o zpracování nabídek.    

 

K bodu 6. Starosta informoval přítomné o zahájení jednání ohledně poskytnutí úvěru na 

dofinancování stavby vodovodu. O nabídky oslovil KB a.s. a Českou spořitelnu. Zastupitelstvo 

bere na vědomí a doporučuje oslovit více bank, které by mohli nabídnout lepší podmínky.           



  

K bodu 7.  

• Starosta informoval ZO o schváleném rozpočtu MRO Předhradí a projednaném 

záměru dalšího rozvoje okolí jezera.  

• Starosta informoval přítomné o proběhlé schůzi SDH Pňov a Klipec 

  

    

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 21:05 hodin. 

 

V Pňově-Předhradí 11.2.2019 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

  

 

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

                         

 

 

 

 

 

 

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

                Marcel Ontl                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


