Zápis č. 25/12
z 25. zasedání zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 8.10.2012
Přítomni: dle presenční listiny
Program:
1. Zahájení – schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu.
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 10.9.2012
4. Rozpočtové opatření č. 9
5. Projednání návrhu smlouvy na pronájem orné půdy v roce 2014
6. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2013
7. Úhrada splátky úvěru na kanalizaci SOJP
8. Dokončená rekonstrukce vedení Klipec
9. Vyhlášení výběrového řízení na dostavbu chodníku podél I/38 v Předhradí
10. Projednání vstoupení do MAS Podlipansko o.p.s
11. Dotazy a připomínky zastupitelů.
12. Diskuse.
13. Návrh usnesení
14. 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. Nepřítomní zastupitelé
se omluvili.
Program byl schválen.
Hlasování: 7-0-0
K bodu 2. Ověřovateli zápisu byli dle čl. VII.,odst.5., JŘ určeni Šíma František a David
Rovný.
K bodu 3. Zápis ZO ze dne 10.9.2012 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 10.9.2012 bez připomínek.
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 9
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.9
K bodu 5. Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem smlouvy na pronájem orné půdy od
pana Ing. Jiřího Zajíce. ZO projednalo návrh
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO pověřuje starostu k přepracování návrhu nájemní smlouvy na pronájem
orné půdy. K zapracování požadavků obce a zajištění právní kontroly. Návrh smlouvy
předloží na některém z dalších zasedání.

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2013, který byl na základě
jednotlivých připomínek upraven. Tento návrh bude dopracován do příštího zasedání a znovu
předložen.
Usnesení: ZO bere na vědomí první návrh rozpočtu obce Pňov-Předhradí na rok 2013
K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s žádostí pani Martiny L. Kločko o dodatečné
zpracování projektové dokumentace k bývalé hasičárně v Předhradí. ZO projednalo žádost.
Usnesení: ZO zamítá žádost pani Martiny L. Kločko o dodatečné zpracování projektové
dokumentace k bývalé hasičárně Předhradí.
K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s odpovědí AGRO Sokoleč a.s. na vznesený dotaz
ohledně navýšení nájemného za pronájem orné pudy z 970,- Kč/ha/rok na min. 3000,Kč/ha/rok. Z odpovědi je vyčteno, že takto vysoká částka je pro AGRO neakceptovatelná. ZO
projednalo odpověď.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení: ZO pověřuje starostu k vypovězení nájemní smlouvy AGRO Sokoleč a.s. na
ornou půdu ve vlastnictví obce Pňov-Předhradí a k jednáním ohledně vydání
přístupných pozemků a zpracování záměru pronájmu na rok 2014.
K bodu 9. Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Romana Hanuše na možné využití
budovy č.p. 27 v Klipci, která je ve vlastnictví obce.Zastupitelstvo žádost projednalo.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru dlouhodobého pronájmu budovy č.p. 27
v k.ú. Klipec za účelem rodinného bydlení a pověřuje starostu k jeho zveřejnění
s domluvenými podmínkami.
K bodu 10. Starosta seznámil s dokončením prací ve stodole v průmyslové zóně, terenních
úprav a přemisťování pojistkových skříní. Práce prováděla firma Prostav s.r.o. Celková částka
je 82 494,- Kč. ZO projednalo dodací list prací a výše cen za jednotlivé úkony.
Dalo se hlasovat.
Hlasování:5-0-0
Usnesení: ZO schvaluje úhradu faktury firmě Prostav s.r.o. ve výši 82 494,- Kč.
K bodu 11. V tomto bodě informoval starosta přítomné o provedené instalaci třetí vývěvy
v Sokolči. Dále o připomínkách dotčených orgánů ke změně č.1 územního plánu obce PňovPředhradí.
K bodu 12. – Diskuse – Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
K bodu 13. - Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o
hlasování.
K bodu 14. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil
zasedání v 20:00 hodin.
V Pňově-Předhradí 11.6.2012

Zapsal Tomáš Tůma ………………………..

Ověřili Šíma František ………………… a David Rovný ………………………..

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

……………………………
Tomáš Tůma
starosta

