Zápis č. 22/16
z 22. zasedání zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 12.9.2016
Přítomni: dle presenční listiny
Program:
1. Zahájení – schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu.
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 8.8.2016
4. Rozpočtové opatření č. 7
5. Projednání nabídek na pořízení nového územního plánu obce.
6. Projednání přípravy projektu na hřiště s povrchem smartsoft. Mezi BVC a
Starým Labem.
7. Projednání přípravy projektu přístavby kuchyně k MŠ
8. Projednání výsadby zeleně dle návrhu. (cesta za PZ k lesu + cesta
k fotbalovému hřišti)
9. Projednání přístavby k hasičské zbrojnici Klipec
10. Projednání úpravy hasičské nádrže Klipec.
11. Dotazy a připomínky zastupitelů.
12. Diskuse.
13. Návrh usnesení
14. Závěr
15.
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: 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 8.8.2016 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 8.8.2016 bez připomínek.
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 7
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7
K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s pokračováním přípravy pořízení nového územního
plánu obce Pňov-Předhradí. Vzhledem k tomu, že na výzvu k předložení nabídky reagoval
pouze jeden uchazeč. Starosta doporučuje oslovit další firmy, které by mohly zpracovat
podkladky k pořízení nového územního plánu obce Pňov-Předhradí. Nabídky budou
projednány na dalším zasedání zastupitelstva obce.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje oslovení dalších firem o předložení nabídek na zpracování
podkladů k pořízení nového územního plánu obce.
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s přípravou projektu na sportovní hřiště s povrchem
smartsoft v prostoru mezi volejbalovými kurty a starým Labem. K navrženému projektu byli
připomínky k velikosti hřiště, umístění a vybavení. Po diskuzi bylo dohodnuto, že následující
den v 19:00 proběhne vytyčení hřiště v terénu dle návrhu a budou dořešeny úpravy umístění
velikosti a vybavení.

Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje přípravu projektové dokumentace na sportovní hřiště se
smartsoftovým povrchem. Velikost, přesné umístění a vybavení bude upřesněno při
jednání na místě v úterý 13.9.2016 v 19:00
K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s návrhem projektu na přístavbu kuchyně u mateřské
školy. Informoval zastupitelé, že byl návrh předán k projednání paní ředitelce MŠ. Po
projednání bude dán pokyn rozpočtáři.
Dalo se hlasovat
Hlasování 7-0-0
Usnesení: ZO bere na vědomí přípravu projektu na přístavbu kuchyně k mateřské
školce.
K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s projektem a žádostí o dotaci na výstavbu zeleně
podél cesty k lesu za průmyslovou zónou a podél cesty z parkoviště k fotbalovému hřišti.
V případě, že bude výsadba podpořena, její realizace by proběhla na podzim 2016
Dalo se hlasovat
Hlasování 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje výsadbu zeleně dle předloženého návrhu.
K bodu 9. Starosta seznámil přítomné se záměrem přístavby k hasičské zbrojnici v Klipci.
Michal Salava vypracoval výkaz výměr, který starosta předložil, a informoval zastupitelé o
dalším postupu.
Dalo se hlasovat
Hlasování 7-0-0
Usnesení: ZO bere na vědomí postup v přípravě projektu přístavby k hasičské zbrojnici
v Klipci.
K bodu 10. Starosta představil projekt rekonstrukce jedné stěny požární nádrže na klipecké
návsi.
K bodu 11. Starosta informoval přítomné o jednotlivých bodech uvedených v programu.
K bodu 12. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
K bodu 13. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.
K bodu 14. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil
zasedání v 19:15 hodin.

V Pňově-Předhradí 12.9.2016
Zapsal Tomáš Tůma ………………………..
Ověřili Salava Michal ………………… a Martina Matějková ………………………..

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

……………………………
Tomáš Tůma
starosta

