Zápis č. 49/14
z 49. zasedání zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 8.9.2014
Přítomni: dle presenční listiny
Program:
1. Zahájení – schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu.
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 11.8.2014.
4. Rozpočtové opatření č.8
5. Informace o provedené opravě ulice Opalinek.
6. Dokončení poslední etapy chodníku. Zastávka Sokolečská a Oplainek Pichovi
7. Příjezdová cesta do PZ
8. Vodovod přehledová situace hlavního 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 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 Salava Michal a Marcel Ontl.
K bodu 3. Zápis ZO ze dne 11.8.2014 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 11.8.2014 bez připomínek.
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.8
K bodu 5. Starosta informoval přítomné o provedené opravě ulice Opalinek a závěrečném
vyhodnocení pro SFDI.
Usnesení: ZO bere na vědomí realizovanou opravu ulice Opalinek.
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s dokončením poslední etapy chodníků a předání
stavby obci Pňov-Předhradí.
Usnesení: ZO bere na vědomí dokončení chodníků
K bodu 7. Starosta informoval zastupitelstvo o kladném rozhodnutí na přidělenou dotaci na
výstavbu příjezdové cesty do průmyslové zóny. Podklady k výběrovému řízení budou
předloženy na prosincovém ZO.
Usnesení: ZO bere na vědomí přidělenou dotaci na výstavbu příjezdové cesty do PZ.
K bodu 8. Starosta předložil první návrh vedení vodovodního řádu po obci. Bylo navrženo
několik změn, které budou zaneseny do čistopisu.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 5-0-0

Usnesení: ZO schvaluje návrh vedení vodovodního řádu v PD k územnímu řízení.
K bodu 9. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky
K bodu 10. 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 20:00 hodin.
V Pňově-Předhradí 8.9.2014
Zapsal Tomáš Tůma ………………………..
Ověřili Salava Michal ………………… a Ontl Marcel ………………………..

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

……………………………
Tomáš Tůma
starosta

