
Zápis č. 18/16 

z  18. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 9.5.2016  

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

1. Zahájení – schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 11.4.2016  

4. Rozpočtové opatření č. 4 

5. Projednání návrhu závěrečného účtu obce Pňov-Předhradí a účetní uzávěrky 

obce a MŠ za rok 2015  

6. Projednání připomínek kupních smluv Volejbal 

7. Projednání rozdělení parcely č. 93 v k.ú. Předhradí 

8. Dotazy a připomínky zastupitelů. 

 Dětské hřiště Klipec + workout Předhradí 

 Cyklostezka Velim příprava Ojgar 250,- Kč/m 

9. Diskuse. 

10. Návrh usnesení 

11. 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: 7-0-0 

 

K bodu 2. Ověřovateli zápisu byli dle čl. VII.,odst.5., JŘ určeni Salava Michal a Martina 

Matějková. 

 

K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 14.4.2016 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 11.4.2016 bez připomínek.   

 

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

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4   

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu obce Pňov-Předhradí za 

rok 2015, účetní uzávěrkou obce a Mateřské školy Pňov-Předhradí za rok 2015.    

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku obce Pňov-Předhradí  za rok 2015 v plném jejím 

rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností 

posuzovaných podle zákona č. 563/1991 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a 

finanční situace účetní jednotky. 

Byly předloženy podklady pro schvalování: 

- účetní a finanční výkazy obce Pňov-Předhradí za rok 2015 

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 

ZO schvaluje hospodářský výsledek obce Pňov-Předhradí ve výši 2.290.069,41 a jeho 

převod. 



ZO schvaluje účetní závěrku Mateřské školy  Pňov-Předhradí  za rok 2015 v plném 

jejím rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu 

skutečností posuzovaných podle zákona č. 563/1991 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

Byly předloženy podklady pro schvalování: 

- účetní a finanční výkazy Mš za rok 2015 

ZO schvaluje hospodářský výsledek Mš Pňov-Předhradí ve výši 17.139,45 a jeho převod. 

ZO schvaluje Závěrečný účet  obce Pňov-Předhradí za rok 2015 bez výhrad. ZÚ byl 

zveřejněn na  úřední desce u Oú Pňov-Předhradí a na elektronické úřední desce  od 

12.4.2016- 27.4.2016. Před jeho projednáváním v zastupitelstvu k němu nebylo vzneseno 

žádných připomínek. Součástí závěrečného účtu je i Zpráva o výsledku přezkoumávání 

hospodaření obce za rok 2015. 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s vývojem projednávání prodeje pozemků pod 

budovou klubovny BVC a volejbalovými kurty. Po předloženém návrhu smlouvy obce 

požaduje Kupující (Josef Beneš a Lenka Benešová) omezení předkupního práva na jednu 

nabídku. Dále požaduje rozšíření služebnosti pro vstup a manipulační plochy i na petangová 

hřiště.  

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje úpravy smluv na služebnosti a prodej pozemků pod klubovnou 

BVC a volejbalovými kurty dle požadavku kupujících.       

 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné se záměrem zadání vytvoření geometrického plánu za 

účelem rozdělení p. 93 v k.ú. Předhradí      

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje zadání zpracování geometrického plánu za účelem rozdělení p.č. 

93 v k.ú. Předhradí. 

  

K bodu 8. Starosta informoval zastupitele o záměru vybudování dalšího dětského hřiště 

v Klipci a workoutového hřiště v Předhradí. Předložil nabídky na jednotlivé herní prvky, které 

dopředu projednal se zástupcem SDH Klipec. Dalo se hlasovat. Zastupitelstvo schvaluje 

nákup herních prvků a workoutu. 

    Starosta informoval přítomné o průběhu jednání při snaze o výkup pozemků pod 

cyklostezkou na Velim. Společnost Ojgar s.r.o. která je vlastníkem přibližně 280m2 

potřebných k výstavbě. Místo nabízených 100,- Kč/m2 požaduje 250,- Kč/m2. Starosta 

nedoporučil se dál výkupem zabývat a navrhl cyklostezku zapracovat do pozemkové úpravy 

jako veřejně prospěšnou stavbu.     

  

 

K bodu 9. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.   

 

K bodu 10. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.  

       

K bodu 11. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 

zasedání v 19:15 hodin. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V Pňově-Předhradí 9.5.2016 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

Ověřili Salava Michal ………………… a Martina Matějková  ……………………….. 

                         

 

 

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

                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


