
Zápis č. 42/13 

Přítomni: dle presenční listiny 
z  42. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 10.2.2014  

Program: 
1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 13.1.2014 
4. Projednání výběrového řízení na dostavbu chodníků 
5. Projednání kupní smlouvy pozemek pod TR stanicí Předhradí 
6. Projednání prodeje budovy bývalého obchodu v Klipci 
7. Projednání prodeje části pozemku 107/1 v k.ú. Pňov 
8. Projednání opatření obecné povahy ke změně č. 1 územního plánu obce Pňov-

Předhradí. 
9. Projednání dopravně bezpečnostních opatření k silnici I/38. 
10. Dotazy a připomínky zastupitelů. 
11. Diskuse. 
12. Návrh usnesení 
13. 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 Šíma František a Marcel 
Ontl. 
 
K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 11.11.2013 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 13.1.2014 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozhodnutím obce na další výstavbu chodníků a 
usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce. Vzhledem k tomu, že doposud nebylo 
doručeno od společnosti SUDOP zpracované DIO, který je součástí výběrového řízení, 
nevznikla doposud výzva k podání nabídek a firmy nebyly osloveny.       
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 5-0-0 
Usnesení: ZO bere na vědomí doplnění DIO.  
 
K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s geometrickým plánem č. 11/2012, kterým byl 
zaměřen pozemek pod nově umístěnou trafostanicí v Předhradí a s mluvou o budoucí kupní 
smlouvě z roku 2011. Vzhledem k tomu, že stavba je již dokončena, požaduje ČEZ podpis 
kupní smlouvy na pozemek geometrickým plánem vyznačený.  
 Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 5-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje podpis kupní smlouvy s ČEZ na prodej pozemku pod 
trafostanicí v Předhradí o celkové výměře 42m2

  
.     

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s děním na „Setkání se starostou“, které se koná každý 
třetí měsíc v Klipci. Na tomto jednání byl zazněl dotaz na možné využití budovy č.p. 23 
(bývalý obchod v Klipci) budova je dlouhodobě nevyužita a chátrá. Po krátké diskuzi k čemu 



by bylo možné jí využít starosta slíbil, že předloží zastupitelstvu možný záměr prodeje. Po 
projednání se 
dalo se hlasovat. 
Hlasování: 5-0-0 
Usnesení: ZO pověřuje starostu k zajištění odhadu tržní ceny nemovitosti č.p. 27 v 
Klipci, který předloží na dalším zasedání.         
 
K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Dušana Pavlíčka na odkup části 
pozemku p.č. 107/1 v k.ú. Pňov o výměře 1500 – 2000 m2

Dalo se hlasovat 

 vedle svého pozemku 107/41 za 
účelem rozšíření stávajících výrobních a skladových prostor kovoobráběcí dílny.    

Hlasování: 5-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku 107/1 v k.ú. Pňov.      
 
K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s opatřením obecné povahy ke změně č.1 územního 
plánu obce Pňov-Předhradí.           
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 5-0-0   
Usnesení: ZO schvaluje opatření obecné povahy ke změně č.1 územního plánu obce 
Pňov-Předhradí.  
 
K bodu 9. Starosta seznámil přítomné s možnými návrhy dopravně bezpečnostních opatření 
na silnici I/38 zpracované firmou GEMOS. Jedná se celkem o tři varianty. Ke každé variantě 
je potřeba konzultace s odborem dopravy a policií. Starosta vše projedná s dotčenými orgány. 
Po zjištění všech vyjádření bude tento bod projednán znova.         
 
K bodu 10. K tomuto bodu se nikdo nepřihlásil      

 
K bodu 11. – Diskuse – Do diskuze se nikdo nepřihlásil      
 
K bodu 12. - Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o 
hlasování. 
 
K bodu 13. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 
zasedání v 19:25 hodin. 
 
 
V Pňově-Předhradí 10.2.2014 
 
 
Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 
 
 
Ověřili Šíma František ………………… a Ontl Marcel  ……………………….. 
                         
 
 
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 


