Zápis č. 13/11
z 13. zasedání zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 10.10.2011
Přítomni: dle presenční listiny
Program:
1. Zahájení – schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu.
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 12.9.2011
4. Rozpočtové opatření č. 9
5. Projednání záměru prodeje stavební parcely č. 167 v k.ú. Pňov
6. Projednání rekonstrukce příjezdových cest do průmyslové zóny Pňov
7. Projednání přístavby budovy na Pňovském hřišti.
8. Projednán žádostí o dotace na rok 2012
9. Diskuse
10. Návrh usnesení
11. 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: 7-0-0
K bodu 2. Ověřovateli zápisu byli dle čl. VII.,odst.5., JŘ určeni paní Irena Hrdinová a pan
Josef Beneš.
K bodu 3. Zápis ZO ze dne 12.9.2011 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 12.9.2011 bez připomínek.
K bodu 4. Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtového opatření č.9
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.9
K bodu 5 – Projednání záměru prodeje stavební parcely č. 167 v k.ú. Pňov - starosta seznámil
přítomné se záměrem prodeje pozemku pod halou v průmyslové zóně. Majitelem haly je pan
Vejtruba.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku pod halou v průmyslové zóně a pověřuje
starostu obce jednáním o nejvýhodnějším způsobu prodeje
K bodu 6 - Projednání rekonstrukce příjezdových cest do průmyslové zóny Pňov –
Starosta seznámil přítomné s opravou komunikací k průmyslové zóně a ulicí Luční dle
předem odsouhlaseného záměru rekonstrukce těchto komunikací. Využito bylo škrábané
živičné vrstvy a realizace proběhla za spolupráce se společností realizující opravu 1/38 před
Pňovem. Celková cena 100 tis Kč bez DPH
Usnesení: ZO bere na vědomí rekonstrukci komunikací k průmyslové zóně a ulici Luční
za cenu 100 tis Kč bez DPH.

K bodu 7 – Projednání přístavby budovy na Pňovském hřišti – starosta seznámil přítomné
s plánem realizace přístavby na pňovském hřišti. Prostor je nutný pro umístění stříkaček ze
zbrojnice v Předhradí.
Usnesení: ZO bere na vědomí záměr přístavby na pňovském hřišti.
K bodu 8 - Projednán žádostí o dotace na rok 2012 – starosta seznámil přítomné se stavem
žádostí dotace obce pro rok 2012 – žádosti o dotace budou podány na dětské hřiště u MŠ, na
chodník k zastávce v Předhradí a na provoz SDH
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje podání žádostí o dotace na dětské hřiště u MŠ, na chodník
k zastávce v Předhradí a na provoz SDH a pověřuje starostu realizací.
K bodu 9. – Diskuse – nikdo nedal podnět k diskusi.
K bodu 10. - Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o
hlasování.
K bodu 11. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil
zasedání v 19:00 hodin.
V Pňově-Předhradí 10.10.2011

Zapsal David Rovný ………………………..

Ověřili paní Irena Hrdinová ………………… pan Josef Beneš ………………………..

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

……………………………
Tomáš Tůma
starosta

