Zápis č. 15/11
z 15. zasedání zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 12.12.2011
Přítomni: dle presenční listiny
Program:
1. Zahájení – schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu.
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 14.11.2011
4. Rozpočtové opatření č. 11
5. Projednání záměru prodeje stavební parcely č. 167 v k.ú. Pňov vyhodnocení
6. Projednání vyhlášky o místních poplatcích na rok 2012 (navýšení poplatku za
svoz TDO)
7. Projednání inventarizace majetku obce za rok 2011
8. Rozpočet na rok 2012
9. Zahájení rekonstrukce stodoly a stěhování sběrného místa.
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 pan Irena
Hrdinová.
K bodu 3. Zápis ZO ze dne 14.11.2011 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 14.11.2011 bez připomínek.
K bodu 4. Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtového opatření č.11
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.11
K bodu 5 – Projednání záměru prodeje stavební parcely č. 167 v k.ú. Pňov - starosta
seznámil přítomné se skutečností, že se nepodařili najít pozemky ve vlastnictví pana Vejtruby,
které by bylo možné adekvátně směnit za nabízený pozemek. Byla předložena nabídka pan
Vejtruby na odkup p.č. 167 o výměře 411 m2 v k.ú. Pňov za cenu 61 650,- Kč. Dalo se
halsovat.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej st. P. č. 167 o výměře 411 m2 za cenu
61 650,- Kč panu Josefu Vejtrubovi a pověřuje starostu k přípravě a podpisu kupní
smlouvy.
K bodu 6 - Projednání vyhlášky o místních poplatcích na rok 2010 (navýšení poplatku
za svoz TDO) – Starosta seznámil přítomné s rozhodnutím zastupitelstva obce z předchozího
zasedání o navýšení poplatku za svoz TDO na rok 2012 a znovu vysvětlil záměr obce na
zlepšení odpadového hospodářství.

K bodu 7 – Projednání inventarizace majetku obce za rok 2011 – starosta seznámil
přítomné se skutečností, že v inventáři obce jsou stále evidovány položky související
s přípravou kanalizace, které navrhuje vyřadit. Jedná se konkrétně o geodetické zaměření
zájmového území a projekt pro stavební povolení v souhrnné pořizovací ceně 266 448,- Kč.
Usnesení: ZO schvaluje vyřazení položek z inventáře obce ve výši 266 448,- Kč
K bodu 8 - Rozpočet na rok 2012 – starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce
Pňov-Předhradí na rok 2012 a rozpočtem neziskové organizace MŠ na rok 2012, který
schválilo ZO na předchozím zasedání. Návrh rozpočtu na rok 2012 byl zveřejněn od
15.11.2011 do 11.12.2011. vzhledem k tomu, že nebyli podány žádné námitky k návrhu.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce Pňov-Předhradí v paragrafovém znění jako
vyrovnaný a rozpočet mateřské školy na rok 2012 včetně závazných ukazatelů.
K bodu 9 - Zahájení rekonstrukce stodoly a stěhování sběrného místa – Starosta
informoval přítomné o záměr investovat utržené peníze za prodej parcely panu Vejtrubovi do
opravy stodoly, kterou obec v roce 2011 nabyla. Po její rekonstrukci do těchto prostor bude
přestěhováno sběrné místo.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení: ZO schvaluje investice do rekonstrukce stodoly a přestěhování sběrného
místa.
K bodu 10. – Dotazy a připomínky zastupitelů – V tomto bodě se přihlásil pan Beneš Josef
s dotazem na starostu obce ohledně možného vyplacení vánočních prémii zaměstnancům OÚ.
K bodu 11. – Diskuse – nikdo nedal podnět k diskusi.
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 18:45 hodin.
V Pňově-Předhradí 13.12.2011
Zapsal David Rovný ………………………..
Ověřili paní Marcel Ontl ………………… pan Irena Hrdinová ………………………..

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

……………………………
Tomáš Tůma
starosta

