
Zápis č. 45/18 

z  45. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 13.8.2018 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

1. Zahájení – schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 9.7.2018 

4. Rozpočtové opatření č. 5  

5. Projednání smlouvy na služebnost s ŘSD na kolmé křížení vodovodního řádu 

I/38 

6. Projednání smlouvy na služebnost s SÚS na podélné vedení vodovodního řádu. 

7. Projednání smlouvy na služebnost s VÚZ na kolmé křížení  

8. Projednání podání žádosti o půjčku SFŽP na dofinancování vodovodu.  

9. Žádost TJ Předhradí o nákup oken na budovu kabin TJ Předhradí.  

10. Dotazy a připomínky zastupitelů  

11. Diskuse. 

12. Návrh usnesení 

13. 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 Martina 

Matějková. 

 

K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 9.7.2018 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 9.7.2018 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 návrhem smlouvy na zřízení služebnosti na kolmé 

křížení a podélné vedení vodovodního řádu na pozemcích ŘSD (silnice I/38).    

      

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje podpis smlouvy na zřízení služebnosti s ŘSD 

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy na zřízení služebnosti na kolmé 

křížení a podélné vedení vodovodního řádu na pozemcích SÚS (Sokolečská).    

      

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje podpis smlouvy na zřízení služebnosti s SÚS 

 

 

 



K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy na zřízení služebnosti na kolmé 

křížení vodovodního řádu s tratí okruhu VÚZ.    

      

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje podpis smlouvy na zřízení služebnosti s VÚZ 

 

K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s podmínkami půjčky ze SFŽP při financování 

spoluúčasti obce na vodovodu.     

      

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o půjčku na dofinancování dotace na vodovod ze 

SFŽP a pověřuje starostu k dalším jednáním. 

 

K bodu 9. Starosta seznámil přítomné s žádostí TJ Předhradí o výměnu oken. Zástupce TJ 

Předhradí pan Ondřej Matějka předložil nabídku od KAS – Okna, s.r.o. ve výši 40 614 Kč 

včet DPH za 11 ks oken. Nabídka obsahuje pouze vybourání a montáž. Začištění a parapety 

zajisti TJ svépomocí.      

      

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje nákup nových oken dle předložené nabídky do budovy 

fotbalových kabin. Pověřuje starostu k prověření ceny a objednání.  

  

K bodu 10. Nikdo ze zastupitelů se nepřihlásil  

 

K bodu 11. Do diskuze se nikdo nepřihlásil  

 

 

K bodu 12. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.  

       

K bodu 13. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 

zasedání v 20:30 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

V Pňově-Předhradí 13.8.2018 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

 

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

                         

 

 

 

 

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

                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


