
Zápis č. 31/09 
z  31. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 8.9. 2009  
Přítomni: dle presenční listiny 
Program: 
 

1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 21.7.2009 
4. Rozpočtové opatření č. 4, 5. 
5. Projednání změn územního plánu. 
6. Rozhodnutí v pořizovateli územního plánu 
7. Vyřazení poštovních pohledů obce z inventury 
8. Sestavení personální komise 
9. Věcná břemena ČEZ 
10. Projednání pronájmu kabin SDH Pňov 
11. Navýšení mzdových prostředků + příslušných pojištění na novou pracovnici 
12. Prodej auta Avia Furgon SDH Klipec 
13. Dotazy a připomínky zastupitelů  
14. Diskuse  
15. Návrh usnesení 
16. 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 30. ZO ze dne 21. 7. 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 21.7.2009 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Starosta seznámil zastupitele s obsahem rozpočtových opatření č. 4 a 5.  
Dalo se hlasovat 
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 a 5  
 
K bodu 5. Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhy občanů na změny územního plánu obce.  
Dalo se hlasovat 
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje návrhy občanů a pověřuje starostku k vedení dalších jednání 
vedoucích k jejich zařazení do změny ÚP a jednání s pořizovatelem.  
  
K bodu 6. Starosta seznámil zastupitelstvo s možnostmi pořízení změny ú.p. Vzhledem 
k značnému prodloužení v případě pořízení krajským úřadem, nevrhl starosta zvolit pořízení 
létajícím pořizovatelem.    
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje pořízení územního plánu létajícím pořizovatelem panem Ing 



Karlem Fouskem. Cena za dílo bude stanovena dle vyjádření krajského úřadu o 
nutnosti zpracovat posouzení vlivu na životní prostředí, či ne.   
 
K bodu 7. Starosta seznámil zastupitelstvo s tím, že je v inventuře neustále vedeno určité 
množství korespondenčních pohledů obce Pňov-Předhradí v hodnotě 4 760,- Kč a psí známky 
v hodnotě 708,- Kč. Navrhl jejich použití jako reklamní materiál, který bude zdarma 
rozdáván.  
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje vyřazení korespondenčních pohledů a známek pro psi 
z inventury obce pňov-Předhradí za účelem jejich následného použití jako reklamní 
předměty.  
 
K bodu 8. Starosta seznámil zastupitelstvo se záměrem přijmout za pani Slavíčkovou, která 
31.2.2009 odchází do důchodu, novou pracovní sílu již nyní, aby bylo dostatek času na 
zapracování a získání potřebné praxe. Nevrhl zastupitelům sestavení personální komise, která 
bude rozhodovat ve výběrovém řízení.  
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení na novou pracovnici na OÚ a 
pověřuje starostu k rozhodnutí ve výběrovém řízení.  
 
K bodu 9. Starosta informoval zastupitelstvo o podpisu smluv na věcná břemena s firmou 
ČEZ. Jedná o lokalitu Dvorská.   
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje podpis smluv na věcná břemena se společností ČEZ 
 
K bodu 10. Starosta navrhl zveřejnění pronájmu budovy bez č.p. na stp. č. 142 v k.ú. Pňov. 
Jedná se o budovu bývalého svazarmu, která je dlouhodobě nevyužívána.    
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje záměr pronajmou budovu bez č.p. na stp. č. 142 v k.ú. Pňov. 
 
K bodu 11. Starosta informoval zastupitelstvo s navýšením mzdových prostředků v rozpočtu 
obce. Jedná se o plat nově přijaté pracovnice a zákonných plateb s tím spojených.   
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje navýšení platových prostředků v rozpočtu obce. 
 
K bodu 12. Starosta seznámil zastupitele s nabídkou pana Františka Kessnera na odkoupení 
inzerované Avie Furgon 21. Cena dle odhadu vypracovaného autobazarem auto-dudlík s.r.o. 
je 15000,- Kč. Nabízená cena za odkoupení je 18 000,- Kč.    
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje prodej Avie furgon  A21f SPZ NBA- 27 – 83 za cenu 18 000,- 
panu Františku Kessnerovi a pověřuje starostu k dalším jednáním.   
 
K bodu 13. Nikdo ze zastupitelů se nepřihlásil.  
 
K bodu 14. Do diskuze se přihlásil místostarosta se svým komentářem ke zvýšené kriminalitě 
v posledních několika týdnech. 
   
K bodu 15. Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o 
hlasování. 
 



K bodu 16. Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 
zasedání v 20:00 hodin. 
 
 
 
V Pňově-Předhradí 8.9.2009 
 
 
Zapsal Tomáš Tůma ……………………….. 
 
 
Ověřili pan Šíma František …………………pan Salava Václav……………………….. 
                         
 
…………………………………..                  …………………………… 
          Ing. Vlastimil Hlavatý                                        Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 


