
Zápis č. 29/09 
z  29. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 22.6. 2009  
Přítomni: dle presenční listiny 
Program: 
 

1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 4.5.2009 
4. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2008 
5. Projednání nabídky bezúplatného převodu pozemku od UZSVM 
6. Dotazy a připomínky zastupitelů  
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 pan Šíma František a pan 
Salava Václav. 
 
K bodu 3.  Zápis z 28. ZO ze dne 4. 5. 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 4.5.2009 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Pňov-Předhradí za rok 2008. 
Dalo se hlasovat.   
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje závěrečný účetvčetně zpráv o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2008 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez 
výhrad. 
 
K bodu 5. Starosta seznámil zastupitelstvo možností získání bezúplatným převodem pozemek 
od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o pozemek p.č. 390/5 v. k.ú. 
Pňov. Dalo se hlasovat  
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje převod pozemku 390/5 v k.ú. Pňov na obec Pňov-Předhradí a 
pověřuje starostu k dalším náležitostem. 
  
 
K bodu 6. Nikdo ze zastupitelů se nepřihlásil 
 
K bodu 7. Do diskuze se nikdo nepřihlásil 



   
K bodu 8. Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o 
hlasování. 
 
K bodu 9. Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 
zasedání v 19:15 hodin. 
 
V Pňově-Předhradí 22.6.2009 
 
 
Zapsal Tomáš Tůma ……………………….. 
 
 
Ověřili pan Šíma František …………………pan Salava Václav……………………….. 
                         
 
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
          Ing. Vlastimil Hlavatý                                        Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


