
Zápis č. 7/11 
z  7. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 11.4.2011  
Přítomni: dle presenční listiny 
Program: 

1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 14.3.2011 
4. Rozpočtové opatření č. 3 
5. Projednání záměru s hasičárnou v Předhradí 
6. Projednání výpovědi z nájmu obecních pozemků Agro sokoleč.  
7. Projednání projektu samovýroby dřeva.    
8. Projednání nabídek na dodání vybavovacích prvků do mateřské školky 
9. Projednání otevřeného dopisu ČCE 
10. Projednání žádosti pana Hlavatého o vyjádření ZO k využití bývalé býkárny.  
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 pan Josef Beneš a pan Michal 
Salava. 
 
K bodu 3. Zápis ZO ze dne 14.3.2011 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 14.3.2011 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovými opatřeními č. 3.  
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3 
 
K bodu 5. – Starosta seznámil přítomné s výsledkem zveřejnění záměru prodeje stavební 
parcely a nemovitosti bez č.p. na stavební parcele č. 53 vedené v KN o výměře 62 m2 v k.ú. 
Předhradí (hasičárna) za cenu dle znaleckého posudku – bylo zjištěno, že v řádné lhůtě byla 
podána do datové schránky 1 nabídka, a to paní Kločko a pana Hlavsy, současných 
sousedů hasičárny. Nabídková cena 130 003,- Kč. 
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje přijetí nabídky na prodej stavební parcely a nemovitosti bez č.p. 
na stavební parcele č. 53 vedené v KN o výměře 62 m2 v k.ú. Předhradí (hasičárna) za 
cenu 130 003,- Kč a pověřuje starostu obce jednáním o podmínkách kupní smlouvy. 
 
K bodu 6. – Starosta seznámil přítomné s návrhem samovýroby dřeva na některých 
pozemcích nyní pronajatých Agro Sokoleč. K tomuto záměru je nutné nájemní smlouvy 



vypovědět. Dále bylo navrhnuto vypovědět též nájemní smlouvy, které leží na pozemcích 
pozemkového katastru a byly dříve přístupovými cestami k parcelám PK. 
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
 
Usnesení: ZO schválilo výpověď nájemních smluv s Agro Sokoleč a pověřuje starostu 
obce přípravou specifikace parcelních čísel a výměr předmětných pozemků. 
 
K bodu 7. – Starosta seznámil přítomné se záměrem samovýroby dřeva pěstováním 
zemědělských plodin k tomu určených, zejména vrby, případně topolu. Zastupitelstvo 
shledalo záměr zajímavým a bere ho na vědomí 
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: Zastupitelstvo shledalo záměr zajímavým a bere ho na vědomí. Pověřuje 
starostu k přípravě podkladů. 
 
K bodu 8. – Starosta s panem Salavou seznámili přítomné s výsledkem výběrového řízení na 
vybavení mateřské školy. V druhém kole výběrového řízení byly předloženy tři, bylo 
navrženo vybrat nejlevnější nabídku – Metelka In design s cenou 488 130,- Kč s DPH 
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje a přijímá nabídku na vybavení mateřské školy 
společnosti Indesign s cenou 488 130,- s DPH a pověřuje starostu obce jednáním o 
podmínkách kupní smlouvy. 
 
K bodu 9. – bod vypuštěn, zástupce ČCE se z jednání omluvil 
 
K bodu 10. – Starosta seznámil přítomné s dopisem od Ing. Hlavatého Jana žádající o souhlas 
Obce s umístěním skladu uhlí v objektu bývalé býkárny v Pňově. Proběhla diskuse. 
Zastupitelstvo shledalo údaje o záměru jako nedostatečné a vyjádřilo obavy z realizace 
popsaného záměru v současném nezabezpečeném a k záměru neupraveném objektu. Dále byla 
konstatována obava z nárůstu dopravy při případné expanzi záměru. Zastupitelstvo obce 
společnou diskusí usoudilo, že Obec není příslušným orgánem státní správy pro schválení 
takovéhoto záměru. 
Usnesení: ZO shledalo nutnost schválení záměru příslušnými orgány státní správy a 
oficiální povolení takovéto provozovny, včetně legalizace případné budovy k takovémuto 
záměru sloužící (zřejmě rekolaudace býkárny). Obec bude v tomto případě účastníkem 
řízení a vyjádří se dle zákonných požadavků. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce 
reakcí na zaslaný dopis v tomto smyslu. 
 
K bodu 11. – Diskuse – v diskusi byl panem Křepelou zmíněn zájem rybářského svazu 
spolupracovat s jedním jejím členem na jeho bakalářské práci týkající se jezera v Předhradí. 
Obec vyjádřila zájem spolupracovat také, pan starosta předal potřebné kontakty a bude 
vyvoláno patřičné jednání. 
 
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 11.4.2011 
 
 
 
 
Zapsal David Rovný  ……………………….. 
 
 
 
 
Ověřili pan Josef Beneš ………………… pan Michal Salava ……………………….. 
                         
 
 
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 
 


