Zápis č. 34/13
z 34. zasedání zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 8.7.2013
Přítomni: dle presenční listiny
Program:
1. Zahájení – schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu.
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 10.6.2013
4. Rozpočtové opatření č.7
5. Projednání nákupu nové sekací techniky.
6. Diskuse.
7. Návrh usnesení
8. 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 Marcel Ontl a David Rovný.
K bodu 3. Zápis ZO ze dne 10.6.2013 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 10.6.2013 bez připomínek.
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 7
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7
K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s nabídkami na novou sekačku. Představil celkem tři
stroje. Nejlevněji v poměru cena a výkon vychází stroj Piraňa Wisconsin za cenu 332 750,Kč. Pořízení sekačky navrhuje financovat úvěrem od banky Oberbank Leasing spol. s.r.o. po
dobu 36 měsíců se splátkou 9 973,- Kč/měsíčně. Celkově tak bude sekačka stát 359 021,- Kč
včetně DPh. Výhodnost úvěru porovnána s nabídkami od ČSOB, RB a KB.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení: ZO schvaluje nákup nové sekačky a pověřuje starostu k jejímu objednání a
podpisu úvěrové smlouvy.
K bodu 6. V tomto bodě se nikdo nepřihlásil
K bodu 7. – Diskuse – Do diskuze se nikdo nepřihlásil
K bodu 8. - Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o
hlasování.
K bodu 9. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil

zasedání v 19:15 hodin.
V Pňově-Předhradí 9.7.2013
Zapsal Tomáš Tůma ………………………..

Ověřili Marcel Ontl ………………… a David Rovný ………………………..

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

……………………………
Tomáš Tůma
starosta

