Zápis č. 9/19
z 9. zasedání zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 10.6.2019
Přítomni: dle presenční listiny
Program:
Zahájení – schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu.
Schválení zápisu ze dne 10.6.2019
Rozpočtové opatření č. 6
Informace k vyhlášenému výběrovému řízení na stavbu vodovodu
Projednání nároků obce Pňov-Předhradí v pozemkové úpravě v k.ú. Pňov a
k.ú. Předhradí.
7. Projednání žádosti klubu BVC o souhlas s vybudováním antukového kurtu
8. Projednání heraldického návrhu znaku obce Pňov-Předhradí
9. Dotazy a připomínky zastupitelů
• Úspěch na MČR v požárním sportu
10. Diskuse.
11. Návrh usnesení
12. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 10.6.2019 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 10.6.2019 bez připomínek.
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6
K bodu 5. Starosta informoval o prodloužení lhůty na doložení identifikace uchazečů pro
předložení nabídky na výstavbu vodovodu. Nekompletní podklady mají stále dva uchazeči
z pěti. Termín na doložení je prodloužen do 19.7.2019. V případě nedoložení budou uchazeči
vyloučeni. Proběhla diskuze
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO bere na vědomí probíhající první kolo výběrového řízení na dodavatele
stavby vodovodu a pověřuje starostu obce k vyloučení uchazečů z VŘ v případě
nedoložení požadovaných podkladů.
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s nároky obce Pňov-Předhradí v pozemkové úpravě
v k.ú. Pňov a k.ú. Klipec. Proběhla diskuze
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení: ZO schvaluje nároky obce Pňov-Předhradí v pozemkové úpravě k.ú. Pňov a
k.ú. Předhradí.
K bodu 7. Starosta seznámil přítomné se záměrem BVC vystavět další volejbalové hřiště
s antukovým povrchem. Detaily vysvětlili přítomní čeleni BVC. Proběhla diskuze
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje rozšíření areálu BVC za předpokladu navrženém členy BVC a
to tak, že obec Pňov-Předhradí se stane vlastníkem pískových kurtů i povrchu nově
vzniklého antukového hřiště, které po výstavbě BVC převede na obec.
K bodu 8. Místostarosta seznámil přítomné s návrhem znaku a praporu obce Pňov-Předhradí.
Proběhla diskuze
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje použité motivy a jejích rozmístění na znaku a praporu obce
Pňov-Předhradí. Pověřuje Místostarostu k dalšímu jednání a heraldikem firmou
Velebný a Fam.
K bodu 9. Dotazy a připomínky Zastupitelů
• Starosta upozornil na mimořádný úspěch dvou členu SDH Pňov, kteří ne nominovali
pod barvami SDH Písková Lhota na Mistrovství České Republiky dorostu v požárním
sportu a jejich umístění na druhém a třetím místě.
K bodu 10. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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 20:15 hodin.
V Pňově-Předhradí 8.7.2019
Zapsal Tomáš Tůma ………………………..
Ověřili Salava Michal ………………… a Martina Matějková ………………………..

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

……………………………
Tomáš Tůma
starosta

