
Zápis č. 18/20 

z  18. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 11.5.2020 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

 

1. Zahájení – doplnění a schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 20.4.2020 

4. Rozpočtové opatření č. 4 

5. Projednání dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č 1/2019.  

6. Projednání záměru prodeje pozemku dle GP 259-31/2020 předzahrádka před 

č.p. 70 v Labské ulici 

7. Projednání úhrady faktury za provedené práce na stavbě vodovodu za duben 

2020  

8. Dotazy a připomínky zastupitelů 

9. Diskuse 

10. Návrh usnesení 

11. 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 20.4.2020 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 20.4.2020 bez připomínek. 

 

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

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo č. 1/2019 (dodání 

stavby vodovodu). Tímto dodatkem se mění číslo účtu, které bude obec v průběhu stavby 

používat. Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2019 a pověřuje starostu 

k podpisu. 

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s žádostí vlastníka p.č. 76 v k.ú Předhradí (budova č.p. 

70 ulice Labská) o odkoupení části pozemku před domem dle GP 259-31/2020. Proběhla 

diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje části parcely č. 254/7 v k.ú. Předhradí 

dle předloženého GP 259-31/2020 o celkové výměře 31 m2. Minimální požadovaná cena je 

500,- Kč/m2 

 



 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s fakturací za stavbu vodovodu za měsíc duben ve výši 

6 931 740,22,- Kč faktura včetně zprávy o realizaci, fotodokumentace a vyplněná prostavěnost 

ve výkazu výměr jsou odsouhlaseny a podepsány stavebním dozorem. Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje úhradu faktury ve výši 6 931 740,22,- Kč za stavbu vodovodu za 

období duben 2020. 

 

K bodu 8.  

• Starosta informoval Zastupitelstvo o personálním výpadku na úseku 

komunální údržby a jeho řešení 

     

K bodu 9. Dotazy: 

 

• Technické dotazy ohledně vodovodu zodpovězeny 

• Víkendový provoz autobusů starosta zjistí a dotazovateli odpoví dodatečně. 

 

K bodu 10. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.  

       

K bodu 11. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 

zasedání v 19:30 hodin. 

 

 

 

V Pňově-Předhradí 11.5.2020 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

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

                         

 

 

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

                Marcel Ontl                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


