Zápis č. 28/09
z 28. zasedání zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 4.5. 2009
Přítomni: dle presenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení – schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu.
Schválení zápisu ze zasedání ZO 14.4.2009
Rozpočtové opatření č. 2
Projednání kupní smlouvy na budovu č.p. 50 v Předhradí
Dotazy a připomínky zastupitelů
Diskuse
Návrh usnesení
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 Šafránek Libor a pani
Ing Irena Hrdinová
K bodu 3. Zápis z 27. ZO ze dne 14.4. 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 14.4.2009 bez připomínek.
K bodu 4. Starosta seznámil zastupitelstvo s obsahem rozpočtového opatření č.2 Dalo se
hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2
K bodu 5. Starosta seznámil zastupitelstvo obce s nabídkou společnosti PRAGOM s.r.o. jejíž
jednatelkou je pani Mgr. Farkašova na odkoupení budovy č.p. 50 ve Školní ulici k.ú.
Předhradí ve výši 1 500 000,- Kč. Starosta předložil odhad tržní hodnoty, který vypracoval
Ing. Jiří Hnilička. Ve výši 2 800 000,- Kč a přidal zdůvodnění obvyklé ceny. Největší vliv na
cenu pozemku má to, že budovy jsou postaveny na cizím pozemku bez přístupu z veřejného
prostranství. Po delších diskuzích obou stran došlo k dohodě obou stran. Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje prodej budovy č.p. 50 ve Školní ulici v .ú. Předhradí za cenu
2 800 000,- Kč a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
K bodu 9. Nikdo ze zastupitelů svého prostoru nevyužil

K bodu 10. Do diskuze se nikdo nepřihlásil
K bodu 11. Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o
hlasování.
K bodu 12. Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil
zasedání v 19:15 hodin.
V Pňově-Předhradí 4.5.2009
Zapsal Tomáš Tůma ………………………..
Ověřili pan Šafránek Libor …………………pani Ing. Irena Hrdinová………………………..

…………………………………..
Ing. Vlastimil Hlavatý
místostarosta

……………………………
Tomáš Tůma
starosta

