
Zápis č. 33/09 
z  33. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 10.11. 2009  
Přítomni: dle presenční listiny 
Program: 
 

1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 13.10.2009 
4. Rozpočtové opatření č. 6 
5. Projednání platby SOJP 
6. Projednání rozpočtu na rok 2010 
7. Projednání rozpočtu SOJP na rok 2010 
8. Projednání změny č. 1 ÚP obce Pňov-Předhradí  
9. Vítání občánků 14.11.2009 
10. Dotazy a připomínky zastupitelů 
11. Diskuse  
12. Návrh usnesení 
13. 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 pan Šíma František a pan 
Václav Salava. 
 
K bodu 3.  Zápis z 32. ZO ze dne 13. 10. 2009 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 13.10.2009 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6  
Dalo se hlasovat 
Hlasování: 6-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6    
 
K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s povinností obce uhradit pravidelný příspěvek SOJP 
ve výši 144 448,- Kč 
Dalo se hlasovat 
Hlasování: 6-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje úhradu platby SOJP ve výši 144 448,- Kč na účet č. 51-
7255330257/0100 na splátku úvěru.  
  
K bodu 6. Starosta seznámil znovu seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce pňov-
Předhradí na rok 2010, který byl v zákonné lhůtě vyvěšen na úředních deskách obce a dal 
hlasovat o jeho schválení.   
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 6-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2010 včetně rozpočtového 
výhledu na rok 2011 a 2012  
 



K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s rozpočtem SOJP na rok 2010 který byl vyvěšen na 
úředních deskách obce a svazku. Po schválení zastupitelstvy členských obcí bude rozpočet 
projednáván valnou hromadou svazku.  
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 6-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje návrh rozpočtu SOJP na rok 2010 včetně rozpočtového výhledu 
na 2011 a 2012. 
 
K bodu 8. Starosta seznámil přítomné se změnou územního plánu č. 1. Podrobně objasnil 
jednotlivé změny, které jsou obsahem změny č.1 ÚP obce a dal hlasovat. 
Hlasování: 6-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje změnu ÚP obce č.1 dle grafického návrhu. 
 
K bodu 9. Starosta informoval přítomné o pořádání akce „Vítání občánků“, která se bude 
konat 14.11.2009 o 10:00 v sále pohostinství U Sýkorů. Celkové výdaje uvolněné na tuto akci 
jsou 6000,- Kč   
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje bere na vědomí částku uvolněnou částku 6000,- Kč na akci 
vítání občánků. 
 
K bodu 10. Nikdo ze zastupitelů se nepřihlásil.  
 
K bodu 11. Do diskuze se přihlásil pan Slabý s dotazem ohledně dětského hřiště před domem 
č.p. 101 v Předhradí ulice Na Průhoně. Starosta dotaz zodpověděl. 
   
K bodu 12. Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o 
hlasování. 
 
K bodu 13. Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 
zasedání v 20:15 hodin. 
 
V Pňově-Předhradí 11.11.2009 
 
 
Zapsal Tomáš Tůma ……………………….. 
 
 
Ověřili pan Šíma František …………………pani Irena Hrdinová……………………….. 
                         
 
…………………………………..                  …………………………… 
          Ing. Vlastimil Hlavatý                                        Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 


