
Zápis č. 30/09 
z  30. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 21.7. 2009  
Přítomni: dle presenční listiny 
Program: 
 

1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 22.6.2009 
4. Rozpočtové opatření č. 3 
5. Projednání nabídky ŘSD bezúplatného převodu pozemků pod chodníky 
6. Projednání převodu peněz na provozní účet SOJP 
7. Projekt rekonstrukce budovy č.p. 50 
8. Osazení evropské kilometráže na p.č. 1051 v k.ú. Pňov 
9. Příspěvek TJ Předhradí 
10. Převod 1 600 000,- Kč na účet vedený u ČS a.s. 
11. Dotace za integraci azylantů 
12. Dotazy a připomínky zastupitelů  
13. Diskuse  
14. Návrh usnesení 
15. 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 Šafránek Libor a pani 
Ing. Irena Hrdinová. 
 
K bodu 3.  Zápis z 29. ZO ze dne 22.6. 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 22.6.2009 bez připomínek.  
 
K bodu 4. ZO projednalo rozpočtová opatření č.3 Dalo se hlasovat.   
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 3 
 
K bodu 5. Starosta seznámil zastupitele s možností bezúplatného převodu pozemku pod 
vybudovanými chodníky. Dalo se hlasovat.    
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO souhlasí s podáním žádosti ŘSD o bezúplatný převod pozemků pod 
chodníky.  
  



K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s povinností obce uhradit pravidelný příspěvek SOJP 
ve výši 144 448,- Kč 
Dalo se hlasovat 
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje úhradu platby SOJP ve výši 144 448,- Kč na účet č. 51-
7255330257/0100 na splátku úvěru.  
 
 
K bodu 7. Starosta seznámil zastupitelstvo se záměrem zpracovat projekt rekonstrukci 
budovy bývalé školy. Cena Projektu je odvozena dle tabulek inženýrských prací. Dalo se 
hlasovat 
Hlasování: 7-0-0  
Usnesení: ZO schvaluje záměr zpracování projektu na rekonstrukci budovy bývalé 
školy v ceně do 300 000,- Kč. Pověřuje starostu k navázání spolupráce s projektantem.  
 
K bodu 8. Starosta seznámil zastupitele se skutečností, že jako vlastní sousední parcely 
s parcelou č. 1051 v k.ú. Pňov je obec Pňov-Předhradí účastníkem řízení při rekonstrukci 
značení evropské kilometráže na břehu Labe. Obec je proto žádána o souhlas s touto 
rekonstrukcí. 
Hlasování: 7-0-0  
Usnesení: ZO souhlasí s rekonstrukcí evropské kilometráže na p.č. 1051 v k.ú. Pňov.  
 
K bodu 9. Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí TJ Předhradí o přehodnocení přidělené 
dotace v roce 2007, kterou doposud nespotřebovala. Jedná se o 33 000,- Kč. Dotace byla 
původně určena na rekonstrukci sprch a šatny. TJ Předhradí navrhuje tyto peníze použít na 
vybudování nového přívodního vedení elektrického proudu do kabin. Zbylou částku použít na 
menší opravy v okolí hřiště. Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje změnu účelu přidělené dotace pro TJ Předhradí. Část bude 
použita na úhradu vybudování nového přívodního vedení elektrické energie. Zbylá část 
bude převedena na provozní účet TJ Předhradí.  
 
K bodu 10. Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem zbavit se úvěru u ČS a.s. Ve výši 
2 000 000,- Kč Na běžném účtu spojeným s úvěrovým účtem je v současné době 600 000,- 
Kč. Zbývající dlužná částka je 2 458 569,- Kč. V případě uhrazení této částky do konce roku 
2009 nebude obec pokutována za předčasné splacení a ušetří tím placení úroků, které do 
konce splácení úvěru, což je do 1.6.2014, ušetří z obecního rozpočtu cca 670 000,- Kč na 
úrocích. Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje převod částky 1 600 000,- Kč z účtu 5622-191/0100 na účet 
506478319/0800, ze kterého bude následně uhrazena dlužná částka vůči ČS a.s. Pověřuje 
starostu k dalším jednáním. 
 
K bodu 11. Starosta seznámil přítomné s možnosti získání dotace na rekonstrukci budov ve 
vlastnictví obce, v případě, že bude budova dále provozována jako azylový dům. 
Dalo se hlasovat 
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO zamítlo podání žádosti o dotaci na umístění azylantů  
 
 



K bodu 12. Nikdo ze zastupitelů se nepřihlásil 
 
K bodu 13. Do diskuze se nikdo nepřihlásil 
   
K bodu 14. Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o 
hlasování. 
 
K bodu 15. Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 
zasedání v 19:15 hodin. 
 
V Pňově-Předhradí 21.7.2009 
 
 
Zapsal Tomáš Tůma ……………………….. 
 
 
Ověřili pan Šafránek Libor …………………pani Irena Hrdinová……………………….. 
                         
 
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
          Ing. Vlastimil Hlavatý                                        Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 
 
 
 
 


