
Zápis č. 6/19 

z  6. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 8.4.2019 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

 

1. Zahájení – schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 11.3.2019 

4. Rozpočtové opatření č. 3  

5. Financování vodovodu a upřesnění časového harmonogramu 

6. Projednání nabídek na autobusové zastávky.   

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 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 11.3.2019 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 11.3.2019 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 několika možnostmi financování vodovodu a nastínil 

možný časový harmonogram průběhu celé akce. Proběhla diskuze.    

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO bere na vědomí možnosti financování výstavby vodovodu a pověřuje 

starostu k zajištění nabídek od několika bank.  

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s nabídkami na dodání autobusových zastávek Pňov, 

Předhradí po obou stranách a Klipec, kde dojde k nahrazení stávající zděné čekárny.    

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje nabídku společnosti DETA spol s.r.o. na dodání pěti kusů 

autobusových zastávek dle cenové nabídky a pověřuje starostu k objednání a zajištění 

montáže. 

    

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 20:30 hodin. 

 

V Pňově-Předhradí 8.4.2019 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

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

                         

 

 

 

 

 

 

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

                Marcel Ontl                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


