
Zápis č. 8/19 

z  8. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 10.6.2019 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

 

1. Zahájení – schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 13.5.2019 

4. Rozpočtové opatření č. 5 

5. Informace k vyhlášenému výběrovému řízení na stavbu vodovodu 

6. Projednání závěrečného účtu obce Pňov-Předhradí za rok 2018. 

7. Projednání účetní uzávěrky obce Pňov-Předhradí za rok 2018 

8. Projednání hospodářského výsledku obce za rok 2018 

9. Projednání účetní uzávěrky Mateřské Školky za rok 2018 

10. Projednání hospodářského výsledku Mateřské Školky za rok 2018 

11. Projednání záměru pronájmu části budovy č. p. 26 v k.ú. Předhradí 

12. Projednání plnění rozpočtu obce na rok 2019 

13. Dotazy a připomínky zastupitelů 

• Atrakce na pouť nejsou. Vše je zamluvené 

• Dopravní značení Dvorská 

• Dotaz na koš na zastávce u Balušíků 

• Plakátovací plocha Klipec 

• Střecha a vchodové dveře kabiny Pňov 

14. Diskuse. 

15. Návrh usnesení 

16. 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 13.5.2019 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 13.5.2019 bez připomínek. 

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5 

 

K bodu 5. Starosta informoval o dodatečných informacích pro zájemce o předložení nabídek, 

dál informoval o požadavcích na doplněné identifikace zájemců. Proběhla diskuze    

  

Usnesení: ZO bere na vědomí probíhající první kolo výběrového řízení na dodavatele 



stavby vodovodu.   

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu obce Pňov-Předhradí za rok 

2018, který byl vyvěšen na úřední desce. Proběhla diskuze    

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje Závěrečný účet  obce Pňov-Předhradí za rok 2018 bez výhrad a 

ukládá paní účetní Tereze Pychová zaúčtovat majetek  Mš Pňov-Předhradí na účet 909 

a dále tento majetek na účtu sledovat. ZÚ byl zveřejněn na  úřední desce u Oú Pňov-

Předhradí a na elektronické úřední desce  od 14.5.2019- 10.6.2019. Před jeho 

projednáváním v zastupitelstvu k němu nebylo vzneseno žádných připomínek. Součástí 

závěrečného účtu je i Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření obce za rok 2018 

 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s účetní uzávěrkou obce za rok 2018. Proběhla diskuze    

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku obce Pňov-Předhradí  za rok 2018 v plném jejím 

rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností 

posuzovaných podle zákona č. 563/1991 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a 

finanční situace účetní jednotky. 

Byly předloženy podklady pro schvalování: 

- účetní a finanční výkazy obce Pňov-Předhradí za rok 2018 

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 

 

 

K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s hospodářským výsledkem obce za rok 2018 ve výši 

1 770 345,61,- Kč. Proběhla diskuze    

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje hospodářský výsledek obce Pňov-Předhradí ve výši 1.770.345,61 

a jeho převod   

 

K bodu 9. Starosta seznámil přítomné s účetní závěrkou Mateřské Školy. Proběhla diskuze    

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku Mateřské školy  Pňov-Předhradí  za rok 2018 

v plném jejím rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje 

v rozsahu skutečností posuzovaných podle zákona č. 563/1991 Sb. věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

Byly předloženy podklady pro schvalování: 

- účetní a finanční výkazy Mš za rok 2018 

 

 

K bodu 10. Starosta seznámil s hospodářským výsledkem MŠ za rok 2018 Proběhla diskuze    

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje hospodářský výsledek Mš Pňov-Předhradí ve výši -73472,27 a 

jeho převod.  

 

 

 



K bodu 11. Starosta seznámil s možností pronájmu části budovy č.p. 26 v k.ú. Předhradí za 

účelem trvalého bydlení. Proběhla diskuze    

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO zamítá žádost o možný pronájem části budovy č.p. 26 v k.ú. Předhradí za 

účelem trvalého bydlení. 

 

K bodu 12. Starosta seznámil s plněním schváleného rozpočtu na rok 2019.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO Bere na vědomí plnění rozpočtu obce na rok 2019 k 31.5.2019 

 

K bodu 13. Dotazy a připomínky Zastupitelů 

• Pouťové atrakce v tuto chvíli už není možné sehnat. Nejistě je přislíbeno 5 atrakcí 

včetně dopravy a obsluhy za cenu 30 000,- Kč. ZO Bere na vědomí a souhlasí 

s nabízenou cenou. 

• Dopravní značení v lokalitě Dvorská odpovídá původnímu projektu z roku 2004. ZO 

pověřuje Starostu k zadání přepracování firmě 3kznačky tak aby zanikl kruhový objezd 

a bylo možné lokalitou pohodlně projet a napojit se na silnici I/38. 

• Plakátovací plocha do Klipce je od března objednán na pile v Klavarech. Starosta 

prověří termín dodání 

• Větrem poničená střecha na kabinách v Pňově bude hrazena s pojistného plnění ve výši 

84% kompletní výměny střešní krytiny. ZO Bere na vědomí schvaluje výměnu střešní 

krytiny na kabinách v Pňově včetně vchodových dvěří.  

    

K bodu 14. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.    

 

K bodu 15. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.  

       

K bodu 16. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 

zasedání v 21:15 hodin. 

 

V Pňově-Předhradí 10.6.2019 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

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

                         

 

 

 

 

 

 

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

                Marcel Ontl                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


