Zápis č. 32/13
z 32. zasedání zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 13.5.2013
Přítomni: dle presenční listiny
Program:
1. Zahájení – schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu.
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 8.4.2013
4. Rozpočtové opatření č.5
5. Projednání nařízení zákazu domovního prodeje
6. Oprava dešťové kanalizace v ulici Sportovní.
7. Projednání záměru prodeje pozemku 93/5 v k.ú. Předhradí (pod stavbou
cukrárny)
8. Schválení spisového a skartačního řádu.
9. Dotazy a připomínky zastupitelů.
10. Diskuse.
11. Návrh usnesení
12. 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 6 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 Marcel Ontl a Michla Salava.
K bodu 3. Zápis ZO ze dne 8.4.2013 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 8.4.2013 bez připomínek.
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5
K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s návrhem nařízení obce, které zakazuje podomní
prodej v obci Pňov-Předhradí. Návrh je odsouhlasen právním zástupcem obce a právním
oddělením Ministerstva Vnitra ČR. Návrh bude vyvěšen na úřední desce pod dobu 30 dní.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení: ZO schvaluje návrh nařízení obce na zákaz podomního prodeje 1/2013.
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s nutností opravy dešťové kanalizace v ulici sportovní
v místě, kde byla překopána kanalizací splaškovou. Odhadovaná částka na opravu je 15 000,Kč.
Dalo se hlasovat
Hlasování: 5-0-0

Usnesení: ZO schvaluje opravu dešťové kanalizace v ulici Sportovní za částku 15 000,Kč. Opravu provede místní živnostník pan Ladislav Stejskal.
K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s žádostí firmy Lotos Kolín s.r.o. o možný dřívější
odprodej pozemku pod stavbou cukrárny 95/3 v k.ú. Předhradí. Po projednání bylo
konstatováno, že rozestavěnost budovy je ještě v takové fázi, že hrozí její možné
nedokončení. Na základě toho bylo dohodnuto, že se bude postupovat dle smlouvy o budoucí
kupní smlouvě a prodej pozemku proběhne až po dokončení dalších prací.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení: ZO zamítá předčasný odprodej pozemku 95/3 v k.ú. Předhradí pod
cukrárnou. Prodej proběhne dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
K bodu 8. Starosta seznámil přítomné se spisovým a skartačním řádem.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení: ZO schvaluje skartační a spisový řád.
K bodu 9. V tomto bodě se nikdo nepřihlásil
K bodu 10. – Diskuse – Do diskuze se nikdo nepřihlásil
K bodu 11. - Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o
hlasování.
K bodu 12. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil
zasedání v 19:15 hodin.
V Pňově-Předhradí 14.5.2013
Zapsal Tomáš Tůma ………………………..

Ověřili Marcel Ontl ………………… a Michal Salava ………………………..

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

……………………………
Tomáš Tůma
starosta

