Zápis č. 35/13
z 35. zasedání zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 12.8.2013
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.8
5. Projednání návrhu smluv s Agro Sokoleč
6. Projednání návrhu dohody o zprostředkování služeb s M & M reality holding
a.s.
7. Dotazy a připomínky zastupitelů.
8. Diskuse.
9. Návrh usnesení
10. 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.
Program byl schválen.
Hlasování: 4-0-0
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 8.7.2013 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 8.7.2013 bez připomínek.
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 4-0-0
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8
K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s návrhem Agra Sokoleč na dlouhodobý pronájem orné
půdy, která je ve vlastnictví obce Pňov-Předhradí. K nabídce jsou přiloženy i návrh smluv. Po
projednání se dalo hlasovat.
Hlasování: 4-0-0
Usnesení: ZO schvaluje záměr dlouhodobého pronájmu orné půdy a návrhy smluv.
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné návrhem dohody o zprostředkování služeb s firmou M
& M reality holding na pronájem budovy bývalé školy p.č. 93. V dohodě je několik
jednostranných bodů pro zprostředkovatele, které Zastupitelstvo požaduje upravit. V případě,
že dojde k úpravě těchto bodů, pověřuje starostu k podpisu. V případě že nedojde k úpravě,
starosta dohodu nesmí podepsat.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 4-0-0
Usnesení: ZO požaduje změnu smluvních podmínek dohody o zprostředkování s firmou
M & M reality holding na pronájem budovy č.p. 93 (bývalé školy). V případě, že dojde
ke změně, může starosta smlouvu podepsat.

K bodu 7. V tomto bodě se nikdo nepřihlásil
K bodu 8. – Diskuse – V tomto bodě se nikdo nepřihlásil
K bodu 9. - Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o
hlasování.
K bodu 10. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil
zasedání v 18:25 hodin.
V Pňově-Předhradí 12.8.2013
Zapsal Tomáš Tůma ………………………..

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

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

……………………………
Tomáš Tůma
starosta

