Zápis č. 9/15
z 9. zasedání zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 13.7.2015
Přítomni: dle presenční listiny
Program:
1. Zahájení – schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu.
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 8.6.2015
4. Rozpočtové opatření č. 6
5. Projednání prodeje pozemku p.č. 933/23 v k.ú. Pňov
6. Projednání prodeje pozemku pod trafostanicí v Pňově Na Návsi
7. Příprava vodovodu obce Pňov-Předhradí
8. Příprava úsekového měření na silnici I/38 projednání veřejnoprávní smlouvy
9. Dotazy a připomínky zastupitelů.
10. Diskuse.
11. Návrh usnesení
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 Salava Michal a Marcel Ontl.
K bodu 3. Zápis ZO ze dne 8.6.2015 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 11.5.2015 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 žádostí pan Michal Salavy o odkup části pozemku
p.č. 933/23 v k.ú. Pňov.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 933/23
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s žádostí ČEZ a.s. o odkup pozemku pod trafostanicí
v Pňově na návsi.
Dalo se hlasovat
Hlasování 5-0-1
Usnesení: ZO schvaluje nabídku zveřejnění záměru prodeje pozemku pod trafostanicí
v Pňově Na Návsi
K bodu 7. Starosta informoval přítomné o vývoji přípravy vodovodu.
Dalo se hlasovat
Hlasování 6-0-0
Usnesení: ZO bere na vědomí
K bodu 8. Starosta informoval o přípravě na umístění úsekového měření na silnici I/38 v k.ú.
Pňov a Předhradí.
Dalo se hlasovat
Hlasování 6-0-0

Usnesení: ZO schvaluje návrh technického řešení úsekového měření na silnici I/38
a veřejnoprávní smlouvu s městem Kolín. Pověřuje starostu k zajištění potřebných
vyjádření k umístění měření a podpisu veřejnoprávní smlouvy.
K bodu 9. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky
K bodu 10. Do diskuze se nikdo nepřihlásil
K bodu 11. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.
K bodu 12. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil
zasedání v 20:15 hodin.

V Pňově-Předhradí 8.6.2015
Zapsal Tomáš Tůma ………………………..
Ověřili Salava Michal ………………… a Ontl Marcel ………………………..

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

……………………………
Tomáš Tůma
starosta

