
Zápis č. 34/09 
z  34. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 8.12. 2009  
Přítomni: dle presenční listiny 
Program: 
 

1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 10.11.2009 
4. Rozpočtové opatření č. 7 
5. Projednání výstavby dětských hřišť 
6. Podání žádosti do programu FROM na rok 2010 
7. Pověření ke srovnání rozpočtu za rok 2009 
8. Zrušení účtu u 506478319/0800 české spořitelny. 
9. Prodloužení smlouvy o nakládání s komunálním odpadem. 
10. likvidace vraku odstaveného na 38/1 
11. Projednání změny č. 1 ÚP obce Pňov-Předhradí 
12. Informace o provedeném dílčím přezkoumání hospodaření. 
13. Projednání změny pojistné smlouvy.    
14. Dotazy a připomínky zastupitelů 
15. Diskuse  
16. Návrh usnesení 
17. 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 
Václav Salava. 
 
K bodu 3.  Zápis z 33. ZO ze dne 10. 11. 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 8.12.2009 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 7  
Dalo se hlasovat 
Hlasování: 6-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7   
 
K bodu 5. Starosta seznámil zastupitelstvo se skutečností, že podaná žádost do ROP na 
výstavbu dětských hřišť byla zamítnuta a navrhuje výstavbu pokrýt z vlastních 
rozpočtovaných zdrojů. Na základě předložených nabídek firem Tomovy Parky s.r.o. a Kulant 
s.r.o. Po projednání bylo rozhodnuto o navázání spolupráce s firmou Tomovy parky s.r.o.  
Dalo se hlasovat 
Hlasování: 6-0-0 
Usnesení: ZO pověřuje starostu k dalším jednáním s firmou Tomovy Parky a objednání 
herních prvků dle cenové nabídky.  
  
K bodu 6. Starosta seznámil zastupitelstvo s výzvou středočeského kraje na podání žádostí o 
dotace. Navrhuje podat žádost na projekt rekonstrukci budovy bývalé školy ve výši 



4 000 000,- Kč Dále pak na rekonstrukci fotbalových kabin ve výši 400 000,- Kč a na opravu 
CAS Praga V3S ve výši 25 000,- Kč  
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 6-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti do programu FROM 2010.  
 
K bodu 7. Starosta seznámil nutností srovnání rozpočtu  za rok 2009 a požádal zastupitelstvo 
o pověření.  
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 6-0-0 
Usnesení: ZO pověřuje starostu ke srovnání rozpočtu za rok 2009. 
 
K bodu 8. Starosta seznámil s uhrazením dlužné částky úvěru na kanalizaci ve výši 
2 600 000,- Kč čímž automaticky zanikl úvěrový účet u ČS a.s. Vzhledem k této skutečnosti 
již není potřeba běžný účet č. 506478319/0800 vedený u ČS a.s. a navrhl jeho zrušení, s tím, 
že zůstatek na účtu bude převeden a běžný účet vedený u KB a.s. 5622191/0100. 
Dalo se hlasovat 
Hlasování: 6-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje zrušení běžného účtu vedeného u ČS a.s 506478319/0800. 
 
K bodu 9. Starosta informoval zastupitelstvo s nutností prodloužit smlouvu na svoz TDO se 
společností Pečecké služby s.r.o.   
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 6-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje podpis dodatku ke smlouvě na svoz TDO se společností Pečecké 
služby s.r.o. na rok 2010. 
 
K bodu 10. Starosta informoval zastupitelstvo o vypršení zákonné dvou měsíční lhůty 
k odstranění odstaveného vraku na parkovišti u jezera a možnosti jej tedy na náklady obce 
odstranit. Náklady bude možné vymáhat po případném vlastníkovi, v případě, že se přihlásí.  
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 6-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje odstranění odstaveného vraku z parkoviště u jezera a pověřuje 
starostu k dalším jednání. 
 
K bodu 11. Starosta informoval o průběhu změny č.1 územního plánu  
 
K bodu 12. starosta informoval o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2009. 
Kontrola byla provedena bez připomínek.  
 
K bodu 13. Starosta seznámil zastupitelstvo se skutečností špatné pojistné smlouvy pro obec, 
která nepočítá s některými pravděpodobnými pojistnými událostmi. Po konzultaci 
s analytikem pojistných produktů Soňou Duškovou, navrhuje změnit pojistnou smlouvu dle 
cenových nabídek a obsahu pojistky. 
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 6-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje změnu pojistné smlouvy. Pověřuje starostu k podání výpovědi 
společnosti Kooperativa a.s. a podpisu nové pojistné smlouvy se společností Generali 
v rozsahu dle vojnové nabídky. 
 
K bodu 14. Nikdo ze zastupitelů se nepřihlásil.  
 
K bodu 15. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
   
K bodu 16. Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o 
hlasování. 



 
K bodu 17. Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 
zasedání v 20:15 hodin. 
 
V Pňově-Předhradí 8.12.2009 
 
 
Zapsal Tomáš Tůma ……………………….. 
 
 
Ověřili pan Šíma František …………………pani Irena Hrdinová……………………….. 
                         
 
…………………………………..                  …………………………… 
          Ing. Vlastimil Hlavatý                                        Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 


