Zápis č. 11/19
z 11. zasedání zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 2.9.2019
Přítomni: dle presenční listiny
Program:
Zahájení – schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu.
Schválení zápisu ze dne 29.7.2019
Rozpočtové opatření č. 8
Projednání výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby vodovodu.
Projednání nájemní smlouvy na p.č. 107/12 v k.ú. Pňov.
Dotazy a připomínky zastupitelů
• Financování výstavby vodovodu
8. Diskuse.
9. Návrh usnesení
10. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 7 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 29.7.2019 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 29.7.2019 bez připomínek.
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8
K bodu 5. Starosta informoval o zasedání výběrové komise a výsledku výběrového řízení na
dodavatele stavby vodovodu. Vítěznou nabídkou je nabídka č.3 za cenu 72 937 55,32,- Kč bez
DPH. Proběhla diskuze
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO Zastupitelstvo obce Pňov – Předhradí, Husova 37, 289 41 Pňov, IČ:
00239631, akceptuje výsledky zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce,
zadávanou v užším řízení dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 2020 a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, s názvem „Výstavba vodovodního řadu v obci Pňov - Předhradí” a na základě
doporučení hodnotící komise pověřuje starostu obce k podpisu rozhodnutí o přidělení, a
následně k podpisu smlouvy o dílo k předmětné veřejné zakázce.
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné, že za pronajatý pozemek p.č. 107/12 v k.ú. Pňov
doposud nebylo uhrazené nájemné. Předložil zpracovanou výpověď nájemní smlouvy která řeší
i následné vypořádání s nájemníkem. Proběhla diskuze
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení: ZO schvaluje jednostranné podání výpovědi nájemní smlouvy na pozemek
p.č. 107/12 v k.ú. Pňov a pověřuje starostu k podpisu a zaslání výpovědi nájemci.
K bodu 7. Dotazy a připomínky Zastupitelů
• Nabídku na úvěr k financování vodovou předloží pouze dva subjekty. Pro další
poptané je to velký objem peněz.
K bodu 8. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
K bodu 9. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.
K bodu 10. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil
zasedání v 20:15 hodin.
V Pňově-Předhradí 2.9.2019
Zapsal Tomáš Tůma ………………………..
Ověřili Salava Michal ………………… a Martina Matějková ………………………..

…………………………………..
Marcel Ontl
místostarosta

……………………………
Tomáš Tůma
starosta

