
Zápis č. 27/09 
z  27. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 14.4. 2009  
Přítomni: dle presenční listiny 
Program: 
 

1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 10.3.2008 
4. Projednání obnovení těžby štěrkopísku v Předhradí 
5. Projednání prodeje budovy č.p. 50 v k.ú. Předhradí 
6. Projednání pronájmu nebytových prostor v Klipci (smíšený obchod) 
7. Rekonstrukce OÚ 
8. Podání žádosti o dotaci na dětská hřiště. 
9. Dotazy a připomínky zastupitelů  
10. Diskuse  
11. Návrh usnesení 
12. 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 pan Salava Václav a pan 
Šíma František. 
 
K bodu 3.  Zápis z 26. ZO ze dne 10.3. 2009 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 10.3.2009 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem příjezdové komunikaci k plánované 
třídičce štěrku, která odvede veškerou dopravu mimo obec. Nevrhl aby se tato komunikace 
stala nedílnou součástí celého projektu obnovení těžby. Dalo se hlasovat.   
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje sloučení projektu příjezdové komunikace k třídičce štěrkopísku 
s projektem na obnovení těžby.  
 
K bodu 5. Zastupitelstvo projednalo záměr prodat budovu č.p. 50 ve Školní ulici. Dalo se 
hlasovat.    
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje záměr prodat budovu č.p. 50 ve Školní ulici. 
  
K bodu 6. Starosta seznámil zastupitelé s návrhem pronajmou budovu č.p. 27 na st.p. č. 66 
v k.ú. Klipec. Dalo se hlasovat 



Hlasování: 7-0-0  
Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu budovy č.p. 27 na st.p. č 66 v k.ú. 
Klipec. 
 
K bodu 7. Starosta seznámil zastupitelstvo se záměrem výměny oken na budově obecního 
úřadu. Současná okna jsou v dezolátním stavu a jejich špatné tepelně isolační vlastnosti 
znamenají zbytečné výdaje za teplo. Starosta předložil 4 cenové nabídky od firmy PKS mont, 
Alko okna, Kas-Okna a okna Macek. Dalo se hlasovat 
Hlasování: 7-0-0  
Usnesení: ZO schvaluje výměnu oken na budově obecního úřadu za cenu 228 538,- Kč 
vč. DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo s firmou KAS-Okna, s.r.o. 
 
K bodu 8. Starosta seznámil zastupitele s návrhem o podání žádosti na financování výstavby 
dětských hřišť. Jedná se žádost do programu ROP, ke které potřeba spousta náležitostí. O 
pomoc při zpracovávání žádosti požádá společnost EUROP s.r.o. která se vypracováváním 
žádostí pro obce zabývá.  Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 7-0-0  
Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti do ROP střední Čechy pověřuje starostu ke 
spolupráci s firmou EUROP s.r.o. a využití jejich služeb za cenu max 25 000,- Kč. 
 
K bodu 9.  

 Se svým dotazem se přihlásil pan Šafránek Libor a požádal starostu obce o opětovné 
vysvětlení financování nákupu nových vozů pro potřeby jednotek SDH. Starosta jeho 
dotaz zodpověděl.  

 Starosta upozornil na akci Pálení Čarodějnic, nově vzniklý vysílač sloužící k připojení 
k internetu na budově bytovky v Předhradí. 

 
K bodu 10. Do diskuze se nikdo nepřihlásil 
   
K bodu 11. Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o 
hlasování. 
 
K bodu 12. Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 
zasedání v 20:15 hodin. 
 
V Pňově-Předhradí 14.4.2009 
 
 
Zapsal Tomáš Tůma ……………………….. 
 
 
Ověřili pan Salava Václav …………………pani František Šíma……………………….. 
                         
 
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
          Ing. Vlastimil Hlavatý                                        Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 


