
 
 

Zápis č. 34/21 

z  34. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 

13.12.2021 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

 

1. Zahájení – doplnění a schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 8.11.2021 

4. Rozpočtové opatření č. 10 

5. Projednání rozpočtu obce Pňov-Předhradí na rok 2022 

6. Projednání podpisu dodatku č.3 ke smlouvě o dílo na vodovod včetně 

změnového listu ZL1d 

7. Projednání nové obecní vyhlášky o odpadech  

8. Projednání nabídky SDH Klipec na nájem p.č. 480/5, 480/6 a společenskou část 

budovy č.p.42 v k.ú. Klipec 

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 6 zastupitelů, jeden zastupitel omluven, zastupitelstvo je schopné usnášení. 

Program byl schválen.    

Hlasování: 6-0-0  

 

 

K bodu 2. Ověřovateli zápisu byli dle čl. VII.,odst.5., JŘ určeni Michal Salava a Martina 

Matějková. 

 

K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 8.11.2021 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 8.11.2021 bez připomínek. 

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 10 

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10 

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s rozpočtem obce Pňov-Předhradí na rok 2022. Návrh 

rozpočtu je v paragrafovém znění jako vyrovnaný. 

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočet na rok 2022 jako vyrovnaný 

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s dodatkem č.3 ke smlouvě o dílo na stavbu vodovodu 

včetně změnového listu ZL1d. Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje změnový list ZL1d ke stavbě vodovodu a pověřuje starostu k 

podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s dodavatelem.        

 



 
 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s novou vyhláškou obce o nakládání 

s obecním odpadem a fungování systému odpadového hospodářství. Vyhláška 

reaguje na změnu zákonů a jednotlivých paragrafů. Systém jako takový 

zůstává bez změn. Navýšení poplatku za svoz TDO na rok 2022 je na 950,- 

Kč/os/rok. Proběhla diskuze.      

Usnesení: ZO schvaluje novou obecní vyhlášku obce o odpadech 2/2021 

včetně navýšení poplatku za svoz TDO na tok 2022 na 950,- Kč/os/rok.   

 

K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s nabídkou SDH Klipec na pronájem p.č. 480/5, 480/6 a 

společenskou část budovy č.p. 45 v k. ú. Klipec.  Proběhla diskuze.   

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje podpis nájemní smlouvy s SDH Klipec na pronájem p.č. 480/5, 

480/6 a společenskou část budovy č.p. 45 vše v k.ú. Klipec.    

 

K bodu 9.  V tomto bodě se nikdo nepřihlásil 

  

    

K bodu 10.  

• Do diskuze se 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 13.12.2021 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

 

 

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

                         

 

 

 

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

                Marcel Ontl                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


