Zápis č. 4/10
z 4. zasedání zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 10.1.2011
Přítomni: dle presenční listiny
Program:
1. Zahájení – schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu.
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 8.11.2010
4. Rozpočtové opatření č. 10
5. Projednání nákupu malotraktoru
6. Projednání provozu mateřské školky
7. Projednání úpravy povrchu cesty v Luční ulici.
8. Projednání změny mzdové agendy.
9. Jmenování kronikáře
10. Dotazy a připomínky zastupitelů
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 5 zastupitelů, zastupitelstvo je schopné usnášení.
Program byl schválen.
Hlasování: 5-0-0
K bodu 2. Ověřovateli zápisu byli dle čl. VII.,odst.5., JŘ určeni pan Marcel Ontl a pani Irena
Hrdinová.
K bodu 3. Zápis 3. ZO ze dne 13.12.2010 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 13.12.2010 bez připomínek.
K bodu 4. Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovými opatřeními č. 10.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtová opatření č.10
K bodu 5. Starosta seznámil zastupitelstvo s dosavadní zkušeností s malotraktorem
BELARUS 320,4. Za dobu zkušebního měsíce se ukázalo, že traktůrek je natolik výkonný a
variabilní, že je možné s jeho používáním dosáhnout nemalých úspor jak při údržbě zeleně,
tak při zimní údržbě. Nízká poruchovost je patrna z velmi dobrých referencí vlastníky, kteří
stejný traktor již používají. Starosta seznámil zastupitelstvo s pořizovacími náklady. Jedná se
financování formou leasingu. Zaplacení 50% akontace ve výši 136 800,- Kč včetně DPH a
následně pak 60 splátek ve výši 3144,- Kč měsíčně. Cena traktoru je 342 000,- Kč vč. DPH.
Konečná cena traktoru při financování leasingem je 359 640,- Kč. Dojde teda k přeplacení o
17 640,- Kč. Dále pak navrhuje koupit přední radlici na hrnutí za cenu 47 550,- Kč vč. DPH a
vlek za traktor typ SP-3 za cenu 94 800,- Kč vč. DPH.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje nákup traktoru BELARUS 320,4 formou leasingu s 50%
akontací a následných 60 splátek ve výši 3 144,- Kč, dále pak nákup čelní radlice a vleku
za traktor typ SP-3.
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s několika možnostmi budoucího provozu mateřské
školy. Vysvětlil výhody a nevýhody jednotlivých druhů provozů včetně cenového srovnání a

navrhl, aby v této věci bylo rozhodnuto na mimořádném zasedání, které se bude konat
v pondělí 24.1.2011 v 18:00 v ulici Školní č.p. 50. Toto zastupitelstvo bude svoláno pouze za
účelem rozhodnutí ve věci následného provozu mateřské školky.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje svolání mimořádného zasedání zastupitelstva na kterém se
rozhodne o způsobu provozování mateřské školy.
K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s dotazem pana Ondřeje Matějky na možnou
rekonstrukci Luční ulice, která je nyní tvořena pouze ujetou hlínou a trochou sutě. Navrhl
možné zpevnění alespoň kamennou drtí různých velikostí a její následné hutnění. Starosta
navrhuje na základě předložených mírách a množstvích materiálu poptat více firem a dalším
zasedání rozhodnout o dodavateli zpevnění Luční ulice.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje zjištění cen od více firem. Nejnižší nabídka určí dodavatele
rekonstrukce Luční ulice.
K bodu 8. Starosta seznámil zastupitelstvo se změnou mzdové agendy od 1.1.2011.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO bere na vědomí změnu mzdové agendy.
K bodu 9. Starosta seznámil zastupitelé s odstoupením kronikáře Marcela Ontla, který
s časových důvodů nadále nemůže vykonávat tuto funkci. Jako nového kronikáře navrhl
Květu Ulmanovou, která již několik let nazpět na kronikách spolupracovala.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje novou kronikářku Květu Ulmanovou.
K bodu 10. V tomto bodě se nikdo nepřihlásil.
K bodu 11. V diskuzi se přihlásil pan JUDr. Křepela. Ve svém příspěvku informoval o
počtech členů v MO ČRS Předhradí a o konání členské schůze.
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 19:15 hodin.
V Pňově-Předhradí 10.1.2011
Zapsal Tomáš Tůma ………………………..
Ověřili pani Irena Hrdinová …………………pan Marcel Ontl………………………..

…………………………………..
Pavlíček Jan
místostarosta

……………………………
Tomáš Tůma
starosta

