Zápis č. 19/12
z 19. zasedání zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 9.4.2012
Přítomni: dle presenční listiny
Program:
1. Zahájení – schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu.
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 12.3.2012
4. Rozpočtové opatření č. 3
5. Projednání žádosti pana Nováka o pronájem
6. Projednání nabídky pana Ing. Zajíce na pronájem orné půdy.
7. Projednání nákupu příslušenství k malotraktoru (horizontální a vertikální
mulčovač)
8. Projednání zprávy o hospodaření obce za rok 2011 provedenou odborem
kontroly krajského úřadu.
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 4 zastupitelů, zastupitelstvo je schopné usnášení. Nepřítomní zastupitelé
se omluvili.
Program byl schválen.
Hlasování: 4-0-0
K bodu 2. Ověřovateli zápisu byli dle čl. VII.,odst.5., JŘ určeni Salava Michal a František
Šíma.
K bodu 3. Zápis ZO ze dne 12.3.2012 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 12.3.2012 bez připomínek.
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 4-0-0
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1
K bodu 5. Starosta seznámil zastupitelé s jedinou nabídkou na zveřejněný záměr pronájmu
části pozemků p.č. 107/38, 107/21 a 107/12 vedených v KN o celkové výměře 7500m2. Pan
Novák nabízí 30 000,- Kč/rok nájemné.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 4-0-0
Usnesení: ZO schvaluje pronájem části pozemků p.č. 107/38, 107/21 a 107/12 vedených
v KN o celkové výměře 7500m2 za 30 000,- Kč/ rok panu Josefu Novákovi a pověřuje
starostu k podpisu nájemních smluv.
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s nabídkou pana Ing. Jiřího Zajíce na pronájem orné
půdy, která min. 3000,-Kč/ha/rok. V současné době má veškerou ornou půdu ve vlastnictví

obce Pňov-Předhradí v nájmu AGRO Sokoleč a.s., která platí nájemné ve výši 970,Kč/ha/rok. ZO projednalo nabídku
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 4-0-0
Usnesení: ZO pověřuje starostu obce k oslovení AGRO Sokoleč a.s. jako stávajícího
nájemce, zda je ochotna přistoupit na zvýšení nájemného na 3000Kč,-/ha/rok. Dále
pověřuje starostu k jednání s panem Ing. Jiřím Zajícem o možné konkretizaci nabídky.
K bodu 7. Starosta seznámil přítomné o možnosti nákupu vertikálního a horizontálního
mulčéru k obecnímu traktoru, kterým by se zvýšila užitná hodnota stroje, a klesly náklady na
údržbu veřejné zeleně. Cena horizontálního mulčéru je 25 000,- Kč, vertikálního 19 000,- Kč
a přibližně 6 000,- Kč za náhradní nože, kardany, houžve. Ceny jsou bez DPH. ZO projednalo
návrh.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 4-0-0
Usnesení: ZO schvaluje nákup horizontálního a vertikálního mulčéru od výrobce
DABAKI včetně příslušenství za cenu 60 000,- Kč.
K bodu 8. Starosta informoval přítomné o provedení kontroly hospodaření obce PňovPředhradí pracovníky odboru kontroly krajského úřadu za rok 2011. Kontrola byla provedena
bez výhrad.
K bodu 9. – Diskuse – Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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 9.4.2012
Zapsal Tomáš Tůma ………………………..

Ověřili Josef Beneš ………………… a Marcel Ontl ………………………..

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

……………………………
Tomáš Tůma
starosta

