
Zápis č. 17/20 

z  17. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 20.4.2020 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

 

1. Zahájení – doplnění a schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 9.3.2020 

4. Rozpočtové opatření č. 3 

5. Projednání platby faktury za únor a březen stavby vodovodu ve výši 

5 123 396,41 ,- Kč.  

6. Projednání závěrečného účtu obce Pňov-Předhradí za rok 2019 

7. Projednání účetní závěrky obce Pňov-Předhradí včetně za rok 2019 

8. Projednání hospodářského výsledku obce Pňov-Předhradí za rok 2019 

9. Projednání účetní závěrky Mateřské Školy Pňov-Předhradí za rok 2019 

10. Projednání hospodářského výsledku MŠ Pňov-Předhradí za rok 2019 

11. Projednání nabídek na prodeje p.č. 1072 v k.ú. Pňov 

12. Dotazy a připomínky zastupitelů 

13. Diskuse 

14. Návrh usnesení 

15. 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 9.3.2020 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 9.3.2020 bez připomínek. 

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s první fakturací za stavbu vodovodu ve výši 

5 123 396,41,- Kč faktura včetně zprávy o realizaci, fotodokumentace a vyplněná prostavěnost 

ve výkazu výměr jsou odsouhlaseny a podepsány stavebním dozorem. Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje platbu faktury za výstavbu vodovodu za období únor a březen ve 

výši 5 123 396,41 Kč  

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce Pňov-Předhradí za rok 2019. 

Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje Závěrečný účet obce Pňov-Předhradí za rok 2019 bez výhrad. 

Návrh ZÚ společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce byl zveřejněn 



na úřední desce u Oú Pňov-Předhradí a na elektronické úřední desce od 31.3.2020-

20.4.2020. Před jeho projednáváním v zastupitelstvu k němu nebylo vzneseno žádných 

připomínek. Součástí závěrečného účtu je i Zpráva o výsledku přezkoumávání 

hospodaření obce za rok 2019. 

 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s účetní závěrkou obce Pňov-Předhradí za rok 2019. 

Předložil účetní a finanční výkazy obce Pňov-Předhradí za rok 2019 a zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku obce Pňov-Předhradí za rok 2019 v plném jejím 

rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností 

posuzovaných podle zákona č. 563/1991 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a 

finanční situace účetní jednotky. 

Byly předloženy podklady pro schvalování: 

- Účetní a finanční výkazy obce Pňov-Předhradí za rok 2019 

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 

 

K bodu 8. Starosta seznámil přítomné hospodářským výsledkem obce Pňov-Předhradí za rok 

2019 ve výši 2 182 573,93,- Kč a jeho převodem. Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje hospodářský výsledek obce Pňov-Předhradí ve výši 2.182.573,93 

a jeho převod. 

 

K bodu 9. Starosta seznámil přítomné účetní závěrkou Mateřské Školy Pňov-Předhradí za rok 

2019. Předložil účetní a finanční výkazy MŠ za rok 2019. Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku Mateřské školy  Pňov-Předhradí  za rok 2019 

v plném jejím rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje 

v rozsahu skutečností posuzovaných podle zákona č. 563/1991 Sb. věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

Byly předloženy podklady pro schvalování: 

- účetní a finanční výkazy Mš za rok 2019 

 

K bodu 10. Starosta seznámil přítomné s hospodářským výsledkem Mateřské Školy Pňov-

Předhradí ve výši 71 462,82,- Kč. Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje hospodářský výsledek Mš Pňov-Předhradí ve výši 71 462,82 a 

jeho převod. 

 

K bodu 11. Starosta seznámil přítomné s jedinou nabídkou označenou jako ZÁJEMCE Č. 1 na 

o odkup pozemku p.č. 1072 v k.ú. Pňov. Proběhla Diskuze. 

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 1072 v k.ú. Pňov ZÁJEMCI Č. 1 za 

nabídnutou cenu 352 286,- Kč (478,- Kč/m2). Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu 

kupní smlouvy.  

 

K bodu 12.  

• Starosta informoval Zastupitelstvo o personálním výpadku na úseku 

komunální údržby. 

• Starosta informoval o průběhu celosvětové pandemie nákazou COVID – 19 



v naší obci.  

• Starosta informoval přítomné o soukromém záměru rekonstrukce rodinného 

domu č.p. 8 ulice Labská dle vydaného souhlasu stavebního úřadu, která byla 

již částečně započata dílčí demolicí. Vše bude financováno z hypotečního 

úvěru ve výši 4 125 000,- Kč od Modré Pyramidy a zapsáno v centrálním 

registru.  

    

K bodu 13. Do diskuze se nikdo nepřihlásil 

 

K bodu 14. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.  

       

K bodu 15. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 

zasedání v 19:30 hodin. 

 

 

 

V Pňově-Předhradí 20.4.2020 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

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

                         

 

 

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

                Marcel Ontl                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


