
 
 

Zápis č. 42/22 

 

z  42. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 
12.9.2022 

Přítomni: dle presenční listiny 
Program: 

1. Zahájení – doplnění a schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze dne 8.8.2022 
4. Rozpočtové opatření č. 8  
5. Projednání nabídky na demolici autobusových zastávek Pňov p.č. 148 a 

Předhradí p.č. 97 
6. Projednání příspěvku na činnost TJ Předhradí 
7. Dotazy a připomínky zastupitelů 
8. Diskuse 

• Komunikace ŘSD ohledně postupu přípravy PD k přeložce I/38. 
Předáno na SFDI 

9. Návrh usnesení 
10. 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 8.8.2022 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 8.8.2022 bez připomínek. 
 
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8 
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 6-0-0  
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8 
 
K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s cenou za odstranění budov autobusových zastávek 
v Pňově a Předhradí od pana Tomáše Endlera, která je 52 000,- Kč bez DPH včetně terénních 
úprav.  
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 6-0-0  
Usnesení: ZO schvaluje nabídku Tomáše Endlera na odstranění budovy autobusových 
zastávek Pňov a Předhradí za cenu 52 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu 
k objednávce a zajištění provedení odstranění staveb dle demoličního výměru.  
  
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s žádostí TJ Předhradí o mimořádný příspěvek na 
činnost, kterým bude pokryto navýšení cen elektřiny a drobné investice do oprav kabin. 
Celková výše podpory 30 000,- Kč. Proběhla diskuze 



 
 
   
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 6-0-0  
Usnesení: ZO schvaluje podporu ve výši 30 000,- Kč TJ Předhradí a 
pověřuje starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy.   
 
K bodu 7.   
 

• Starosta obce poděkoval zastupitelstvu za jejich činnost v období 2018 – 
2022  

K bodu 8 
 

•  Informace o schůzce na ŘSD ohledně připrav projektu přeložky silnice I/38 
      
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 20:00 hodin. 
 
V Pňově-Předhradí 12.9.2022 
 
 
Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 
 
 
 
 
Ověřili Martina Matějková ………………… a Michal Salava  ……………………….. 
                         
 
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
                Marcel Ontl                              Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 


