
Zápis č. 46/14 

z  46. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 9.6.2014  

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

1. Zahájení – schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 12.5.2014  

4. Rozpočtové opatření č.5  

5. Projednání nabídek na zpracování dokumentace a zajištění ÚR k vodovodu. 

6. Informace o přidělených dotacích na ulici Opalinek a zateplení OÚ 

7. Informace o mole u jezera. 

8. Dotazy a připomínky zastupitelů. 

9. Diskuse. 

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 6 zastupitelů, zastupitelstvo je schopné usnášení. 

Program byl schválen.  

Hlasování: 6-0-0 

 

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 12.5.2014 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 12.5.2014 bez připomínek.  

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5      

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0 

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.5  

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s nabídkou firmy VODOHOSPODÁŘSKÉ 

INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s. na zpracovaní projektové dokumentace k územnímu řízení pro 

výstavbu vodovodu za cenu 198 440,- Kč včetně DPH. Dokumentace bude předána do konce 

listopadu 2014 od 1.12.2014 začne projednání.     

 Dalo se hlasovat. 

Hlasování: 6-0-0 

Usnesení: ZO schvaluje jako dodavatele projektové dokumentace k územnímu řízení ke 

stavbě vodovodu VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s. za cenu 

198 440,- Kč včetně DPH.        
  

K bodu 6. Starosta informoval přítomné o kladných rozhodnutích k žádostem o dotace. Na 

opravu ulice Opalinek ve výši 219 667,- Kč ze SFDI. Podklady pro výběrové řízení připraví 

na další ZO. Na zateplení OÚ ve výši 831 417,- Kč. Podklady pro výběrové řízení bude 

zpracovávat firma Sigmin a po podpisu smlouvy s OPŽP budou předloženy ZO.  

         

 



K bodu 7.   Starosta informoval ZO o umístění mola a úpravy břehu u jezera pod klubovou U 

Ručouna. 

 

K bodu 8. Nikdo se nepřihlásil 

       

K bodu 9. Do diskuze se přihlásila Petra Hniličková s připomínkou k práci pana Ing. Majera, 

který provádí zaměření oken podél silnice I/38 

 

K bodu 10. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 

zasedání v 20:25 hodin. 

 

 

V Pňově-Předhradí 9.6.2014 

 

 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

 

 

 

Ověřili Šíma František ………………… a Ontl Marcel  ……………………….. 

                         

 

 

…………………………………..                  …………………………… 

                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


