
Zápis č. 32/09 
z  32. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 13.10. 2009  
Přítomni: dle presenční listiny 
Program: 
 

1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 8.9.2009 
4. Stanovení inventární komise 
5. Projednání pronájmu části pozemku 104 v k.ú. Předhradí 
6. Oprava komunikace a kanalizace Tyršova x Labská? 
7. Pronájem budovy bez č.p. na stp.č. 142 v k.ú. Pňov 
8. Pronájem obchod v Klipci (Lebeda) 
9. vítání občánků 7.11.2009 
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 pani 
Ing Irena Hrdinová. 
 
K bodu 3.  Zápis z 31. ZO ze dne 8. 9. 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 8.9.2009 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s nutností udělat inventuru. Navrhl inventární komisy 
ve složení Ing. Irena Hrdinová, Libor Šafránek, Křepela František.  
Dalo se hlasovat 
Hlasování: 6-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje stanovení inventarizační komise ve složení Ing. Irena Hrdinová, 
Libor Šafránek, Křepela František.   
 
K bodu 5. K tomuto bodu dostala slovo slečna Eva Kutilová, která požádala zastupitelstvo 
zda by se ve vlastnictví obce nenašla nějaká travnatá plocha k pronájmu za účelem 
vybudování elektrického ohradníku a občasného umístění koní na tuto plochu. Jako ideální 
zmínila část pozemku p. č. 104 v k.ú. Předhradí. Starosta obce přislíbil prověření této 
možnosti s tím, že bude rozhodnuto na dalším zasedání. 
Usnesení: ZO bere na vědomí žádost slečny Kutilové o pronájem travnatého pozemku a 
bude se jím zabývat na dalším zasedání. 
  
K bodu 6. Starosta seznámil zastupitelstvo nutnosti opravy křižovatky ulice Tyršovy a 
Labské ulice.  V zadání a následné realizaci bude provedeno vybudování nových dvou jímek 
po stranách komunikace, oprava stávající, nový živičný povrch a oprava přerušené dešťové 
kanalizace na dvou místech před č.p. 45 a na pozemku p.č. 44 v k.ú. Předhradí. Na výzvu 



obce reagovali 3 stavební firmy. Real s.r.o. -151 582,- Kč , K&G – Tranzit spol s.r.o. – 
198 616,- Kč a Prostav s.r.o. – 138 933,- Kč.  
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje opravu křižovatky ulic Tyršova a Labská ve zmiňovaném 
rozsahu firmou Prostav s.r.o. za nejnižší nabídnutou cenu 138 933,- Kč vč. DPH a 
pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.  
 
K bodu 7. Starosta seznámil zastupitelstvo s nabídkou SDH Pňov o pronájem budovy bez č.p. 
na stp. Č. 142 v k.ú. Pňov o výměře 262 m2. Organizace bude využívat budu k pořádání 
kulturních akcí a jako zázemí pro požární sport. Nájemné za symbolickou 1,- Kč/rok   
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje pronájem budovy bez č.p. na stp.č. 142 v k.ú. Pňov SDH Pňov 
za pověřuje starostu k podpisu nájemní smlouvy. 
 
K bodu 8. Starosta seznámil zastupitelstvo s nabídkou pan Josefa Lebedy na pronájem 
nebytových prostor v domě č.p. 27 v Klipci a následné provozování obchodu smíšeného 
zboží. Nájemné za symbolickou 1,- Kč/rok 
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje nabídku pan Josefa Lebedy na pronájem nebytových prostor 
v domě č.p. 27 v Klipci. 
 
K bodu 9. Starosta informoval přítomné o pořádání akce „Vítání občánků“, která se bude 
konat 7.11.2009 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 5000,- Kč na akci 
vítání občánků. 
 
K bodu 10. Nikdo ze zastupitelů se nepřihlásil.  
 
K bodu 11. Do diskuze se přihlásil místostarosta se svým komentářem ke zvýšené kriminalitě 
v posledních několika týdnech. 
   
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 13.10.2009 
 
 
Zapsal Tomáš Tůma ……………………….. 
 
 
Ověřili pan Šíma František …………………pani Irena Hrdinová……………………….. 
                         
 
…………………………………..                  …………………………… 
          Ing. Vlastimil Hlavatý                                        Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 


