
Zápis č. 40/18 

z  40. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 12.3.2018 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

1. Zahájení – schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 12.2.2018 

4. Rozpočtové opatření č. 2 

5. Projednání žádosti o pronájem části pozemku 93/1 v k.ú. Předhradí   

6. Projednání cenové nabídky na propojení lokality Dvorská s I/38 

7. Projednání vyhlášení výběrového řízení na ředitele Mateřské školy Pňov-

Předhradí 

8. Projednání prodeje pozemku 107/59 v k.ú. Pňov 

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 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 Martina 

Matějková. 

 

K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 12.2.2018 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 12.2.2018 bez připomínek. 

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2    

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 5-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2  

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s vývojem tohoto bodu. Na zveřejněný záměr 

pronájmu byla zaslána nabídka firmy Lotos s.r.o. Dnes ve 14:10 vzala paní Musilová 

telefonicky nabídku zpět s tím, že stánek se zmrzlinou prodají. Požádala o možnost ponechat 

stánek na stávajícím místě do konce dubna 2018 za 500,- Kč měsíčně, které bude obec 

požadovat od začátku roku, kdy je stánek umístěn bez smlouvy.      

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 5-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje dočasné umístění stánku se zmrzlinou na stávajícím místě za 

500,- Kč/ měsíc. Do konce dubna bude stánek odstraněn.   

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s nabídkou firmy STRABAG a.s. na napojení lokality 

Dvorská na silnici I/38. Jednotková cena za ACP16 tl. 70mm je 342,28,- Kč a ACO11 t.ř. II tl 

40 mm je 269,55,- Kč obě ceny bez DPH. Průzkumem trhu bylo zjištěno, že se jedná o ceny 

obvyklé.     

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 5-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje vybudování napojení lokality Dvorská na silnici I/38 od firmy 

STRABAG a.s.   

 

 K bodu 7. Starosta seznámil přítomné se záměrem vyhlásit výběrové řízení na novou 



ředitelku MŠ Pňov-Předhradí.      

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 5-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na ředitelku MŠ Pňov-Předhradí a 

pověřuje starostu k zajištění všeho potřebného.  

 

K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s dokončenou přípravou geometrického plánu na 

oddělení pozemku 17/59 v k.ú. Pňov jehoš záměr prodat byl již zveřejněn na základě žádosti 

pana Dušana Pavlíčka. Vzhledem k tomu, že nabídka byla nižší, než odhadní cena, nebylo 

k prodeji přijato závazné usnesení. Nyní došlo k dohodě na požadované odhadní ceně 210,- 

Kč/m2.        

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 5-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje projed pozemku 107/59 v k.ú. Pňov o celkové výměře 1155m2, 

který vznikne oddělením dle GP 247-74/2017 za cenu 242 550,- Kč/m2 Dušanu 

Pavlíčkovi.   

 

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 20:10 hodin. 

 

 

V Pňově-Předhradí 12.3.2018 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

 

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

                         

 

 

 

 

 

 

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

                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


