
Zápis č. 13/19 

z  13. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 11.11.2019 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

 

1. Zahájení – schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 14.10.2019 

4. Rozpočtové opatření č. 10 

5. Projednání návrhu znaku a praporu obce Pňov-Předhradí 

6. Projednání možnosti měření dopravního zatížení v Klipci. 

7. Projednání veřejné vyhlášky o poplatcích za odpad.  

8. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2020 včetně výhledu do 2022 

9. Dotazy a připomínky zastupitelů 

10. Diskuse 

11. Návrh usnesení 

12. 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 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 14.10.2019 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 14.10.2019 bez připomínek. 

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 9   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9 

 

K bodu 5. Starosta obce předložil návrh znaku a praporu obce Pňov-Předhradí. Místostarosta 

vysvětlil historii projednávání a důvod použitých barev a motivů. Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje návrh znaku a praporu obce Pňov- Předhradí dle předloženého 

návrhu od Velebný a Fam. Pověřuje starostu obce k odeslání žádosti ke schválení. 

 

 

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné se záměrem zajištění měření dopravního zatížení Klipce. 

Předložil nabídku. Proběhla diskuze. 

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO bere na vědomí potřebu zajištění statistiky průjezdů v Klipci. Pověřuje 



starostu k zajištění levnější varianty a opětovného předložení záměru v březnu 2020.  

 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s obecně závaznými vyhláškami o místních poplatcích 

1/2019, 2/2019 a 3/2019. Poplatky za psa a využití veřejného prostranství se nemění. Poplatek 

za svoz TDO navýšen na 800,- Kč/os/rok. Proběhla diskuze.     

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje obecně závazné vyhlášky obce 1/2019, 2/2019 a 3/2019 kterými se 

ruší předchozí vyhláška o místních poplatcích. Platnost vyhlášek od 1.1.2020.  

 

K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce Pňov-Předhradí na rok 2020 

včetně rozpočtového výhledu na roky 2020 - 2022. Vysvětlil příjmy, vysvětlil jednotlivé 

položky ve výdajích. Proběhla diskuze    

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Pňov-Předhradí na rok 2020 jako 

vyrovnaný včetně rozpočtového výhledu na rok 2020 – 2021.     
 

K bodu 9. Akce rozsvěcení vánočního stromu proběhne 27.11.2019 od 17:00.   

    

K bodu 10. V diskuzi bylo několik dotazů 

 

1. Doplnění zápisů ze zasedání ZO na web obce do středy 13.11.2019  

2. Výše poplatku za svoz TDO. Poplatek se skládá ze dvou částek.     

 

K bodu 11. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.  

       

K bodu 12. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 

zasedání v 20:45 hodin. 

 

V Pňově-Předhradí 11.11.2019 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

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

                         

 

 

 

 

 

 

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

                Marcel Ontl                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


