
Zápis č. 10/11 
z  10. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 11.7.2011  
Přítomni: dle presenční listiny 
Program: 

1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 13.6.2011 
4. Rozpočtové opatření č. 6 
5. Vyhodnocení konkursu na ředitele mateřské školy Pňov-Předhradí. 
6. Projednání změny č.1 územního plánu obce Pňov-Předhradí (připomínky 

veřejného projednání) 
7. Převod peněz na splátku úvěru SOJP. 
8. Projednání vzniku příjezdové komunikace k průmyslové zóně Pňov-Předhradí. 
9. Projednání žádosti změny užívání budovy bývalé býkárny v Pňově. 
10. projednání I. etapy zpevnění Luční ulice. 
11. Diskuse  
12. Návrh usnesení 
13. 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 paní Irena Hrdinová a pan 
Marcel Ontl. 
 
K bodu 3.  Zápis 8. ZO ze dne 13.6.2011 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 13.6.2011 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtového opatření č.6 – vybavení 
mateřské školky, znalecké posudky na pozemky.  
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.6 
 
K bodu 5 – Starosta seznámil přítomné s výsledkem konkurzu na ředitele mateřské školy 
v Pňově-Předhradí. Výběrová komise doporučila jako vítěze paní Janu Suchou, další uchazeč, 
paní Mončeková, následně z konkurzu odstoupila. Starosta tedy navrhl jmenovat na post 
ředitelky Mateřské školy Pňov-Předhradí paní Janu Suchou. 
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO bere na vědomí doporučení konkursní komise a pověřuje starostu ke 
jmenování do funkce ředitelky Mateřské školy Pňov-Předhradí pani Janu Suchou. 
 



K bodu 6 - Projednání změny č.1 územního plánu obce Pňov-Předhradí (připomínky 
veřejného projednání) – Starosta seznámil přítomné s navrženými změnami – úprava 
průmyslové zóny, připomínky ŘSD. 
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje připomínky ke změně č.1 UP obce Pňov-Předhradí 
 
K bodu 7 – Převod peněz na účet SOJP, pravidelná splátka úvěru na kanalizaci. 
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje převod peněz na účet SOJP 
 
K bodu 8 - Projednání vzniku příjezdové komunikace k průmyslové zóně Pňov-Předhradí – 
starosta seznámil přítomné se stavem jednání a souhlasem vlastníků pozemků s prodejem 
parcel, na kterých by v budoucnu obec mohla vybudovat cestu k průmyslové zóně. Stav 
jednání je takový, že za souhlas s výstavbou příjezdové cesty je panu Stejskalovy jako 
odškodné nabídnuta část pozemku před jeho domem. Pani Irena Ješutová souhlasí 
s nabídnutou částkou 75 Kč/m2 pozemků potřebných k výstavbě. Jedná se o pozemky p.č. 142 
a 138/17 v k.ú. Pňov. Cesta dále povede přes pozemek p.č. 146 ze kterého bude oddělen 
pouze pozemek pod komunikací. Se stavbou na tomto pozemku pani Irena Ješutová také 
souhlasí a bude sepsána smlouva o budoucí smlouvě kupní. 
ZO vzalo informaci na vědomí a pověřuje starostu obce k dalším jednáním vedoucím 
k uzavření smluv a získání souhlasů k vybudování příjezdové komunikace k PZ. 
 
K bodu 9 - Projednání žádosti změny užívání budovy bývalé býkárny v Pňově – starosta obce 
seznámil přítomné s žádostí Ing. Hlavatého o stanovisko Obce ke změně užívání budovy 
bývalé býkárny v Pňově – ze zemědělského stavení na skladovou halu. 
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje změnu užívání budovy bývalé býkárny v Pňově s těmito 
podmínkami: 

- Provoz haly je podmíněn vybudováním nové příjezdové komunikace 
v zóně. Do doby jejího vybudování není možné provoz zahájit z důvodu 
neodpovídajícího stavu příjezdové komunikace k PZ a nežádoucího 
nárůstu dopravy v obytné části obce 

- skladovací kapacita nepřekročí 200 t uhlí a 30 t briket 
a pověřuje starostu obce přípravou dopisu se stanoviskem dle výše uvedeného. 
 
K bodu 10 - projednání I. etapy zpevnění Luční ulice – starosta seznámil přítomné s poslední 
nabídkou firmy Halko na zpevnění Luční ulice – celková cena nepřekročí 80 544 Kč s DPH. 
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje úpravu Luční ulice, včetně konečné točny s maximální cenou 
80 544,- Kč s DPH a pověřuje starostu obce zajištěním realizace tak, aby bylo dílo 
dokončeno nejpozději 30.9.2011. 
 
K bodu 11. – Diskuse – přítomní se dotazovali zejména na následující akce: 

- záměr vybudování nové cukrárny v Předhradí v oblasti mezi školou a 
silnicí I/38 

- záměr dalšího využití budovy bývalé školy v Předhradí 



- o cenách stočného místní kanalizace 
- o souhlasu ŘSD s vybudováním nového sjezdu k PZ Pňov 
- o možnostech omezení pohybu vozidel po komunikaci kolem Farské louky 

Všechny dotazy byly ke spokojenosti tázajících zodpovězeny. 
 
K bodu 12. - Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o 
hlasování. 
 
K bodu 13. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 
zasedání v 19:00 hodin. 
 
 
V Pňově-Předhradí 11.7.2011 
 
 
 
 
Zapsal David Rovný  ……………………….. 
 
 
 
 
Ověřili paní Irena Hrdinová ………………… pan Marcel Ontl ……………………….. 
                         
 
 
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 
 


