Obec Pňovice
Pňovice 187, 783 12, Pňovice
tel.č.: 585 380 069 | fax č.: 585 380 069 | e-mail: ou@pnovice.cz

USNESENÍ
2. zasedání Zastupitelstva obce Pňovice
konané dne 9. 11. 2022 v sálku staré školy (Pňovice čp.10) od 18:00 hod.

Zastupitelstvo obce Pňovice schvaluje
1/2Z/2022

volbu návrhové komise ve složení Marek Maceják, Jana Holínková a Ing. Jiří Ruprecht,
ověřovateli zápisu Martina Oslance a Ing. Jakuba Štábla, zapisovatelkou Miloslavu Krejčí.

2/2Z/2022

program zasedání včetně doplněných bodů jednání.

5/2Z/2022

pověření pro starostu obce k provádění rozpočtových opatření a jejich schvalování v plném
rozsahu. Takto schválené rozpočtové opatření bude vždy předloženo zastupitelstvu obce
na vědomí.

7/2Z/2022

Ing. Jiřího Ruprechta "určeným zastupitelem“, po dobu trvání jeho mandátu tj. volební
období 2022-2026, pro všechny úkony spojené s procesem pořízení Územního plánu
Pňovice, případně jeho změny, a zastupováním obce Pňovice při spolupráci s pořizovatelem
a zpracovatelem.

20/2Z/2022

Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900109123_2/VB mezi obcí Pňovice, GasNET, s.r.o.
Ústí nad Labem a P***B*** a Z***B***, Pňovice ***, a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

21/2Z/2022

použití finančních prostředků ze svého rozpočtu pro dofinancování příslušného podílu
žadatele na akci "Stavební úpravy fotbalového hřiště v Pňovicích" v rámci výzvy č. 20/2022
Standardizovaná infrastruktura, která byla vyhlášena Národní sportovní agenturou.

22/2Z/2022

darovací smlouvu na částku 10 000 Kč pro Futsalový klub Bulldogs Pňovice z. s. na činnost
spolku v roce 2022 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

23/2Z/2022

darovací smlouvu na částku 10 000 Kč pro Spolek rybářů Pňovice na činnost v roce 2022 a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.

27/2Z/2022

smlouvou o smlouvě budoucí na předání odpadů společnosti Servisní společnost odpady
Olomouckého kraje, a.s., IČO 076 86 501, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany,
779 00 Olomouc.

28/2Z/2022

darovací smlouvu na částku 15 000 Kč k zajištění provozu Hospice na Svatém Kopečku a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.

29/2Z/2022

darovací smlouvu na příspěvek ve výši 10 000 Kč při narození dítěte - *** a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.

30/2Z/2022

smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 15 000 Kč na část nákladů spojených
s uspořádáním abonentní řady komorních koncertů v sezóně 2022/2023 mezi Nadací
Český hudební fond Praha a obcí Pňovice a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

32/2Z/2022

darovací smlouvu na příspěvek ve výši 10 000 Kč při narození dítěte - *** a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.

Zastupitelstvo obce Pňovice bere na vědomí
3/2Z/2022

kontrolu usnesení a zprávu o činnosti.

4/2Z/2022

rozpočtové opatření č. 9/2022.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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25/2Z/2022

, že s členstvím ve spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s., IČO 041 48 002, se sídlem
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc jsou spojeny povinnosti přispívat
na činnost spolku částku stanovenou stanovami spolku a přispět na nákup akcií spolku
od Olomouckého kraje, popř. na úpis akcií spolkem, ve výši stanovené rozhodnutím
Olomouckého kraje, resp. valnou hromadou společnosti.

31/2Z/2022

rozpočtové opatření č. 10/2022.

Zastupitelstvo obce Pňovice souhlasí
24/2Z/2022

se vstupem obce do spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s., IČO 041 48 002, se sídlem
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc a souhlasí s přistoupením k zakladatelské
smlouvě a stanovami spolku. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu obce k podání žádosti
o vstup do spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s.

26/2Z/2022

s nepřímým majetkovým vstupem obce Pňovice do společnosti Servisní společnost odpady
Olomouckého kraje, a.s., založené a existující podle práva České republiky, se sídlem
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 07686501 prostřednictvím členství
ve spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s., který za tímto účelem nakoupí do svého
vlastnictví 1 016 kusů (rovno počtu obyvatel obce) akcií Společnosti za celkovou kupní cenu
15 240 Kč (počet kusů x 15 Kč za akcii). Akcie budou uhrazeny formou mimořádného
členského příspěvku spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s

Zastupitelstvo obce Pňovice pověřuje
6/2Z/2022

zastupováním obce na valných hromadách a jednáních VHS Čerlinka s.r.o., MAS Moravská
cesta, z.s., Mikroregionu Uničovsko a Mikroregionu Litovelsko po celé volební období 2022 2026 starostu Radovana Štábla.

Zastupitelstvo obce Pňovice volí
9/2Z/2022

členy finančního výboru Ing. Bohumilu Šimčíkovou a Michaelu Krčkovou.

10/2Z/2022

členy kontrolního výboru Janu Holínkovou a Luboše Čunderleho.

12/2Z/2022

předsedou výboru pro sport a kulturu Markétu Krejčí.

13/2Z/2022

členy výboru pro sport a kulturu Ing. Jakuba Štábla a Michaelu Dvořákovou.

15/2Z/2022

předsedou výboru pro bezpečnost a požární ochranu Martina Oslance.

16/2Z/2022

členy výboru pro bezpečnost a požární ochranu Petra Kvapila a Jiřího Gruse.

18/2Z/2022

předsedou výboru pro životní prostředí Romana Tégla.

19/2Z/2022

členy výboru pro životní prostředí Františka Chrudinu a Jakuba Macejáka.

Zastupitelstvo obce Pňovice zřizuje
11/2Z/2022

výbor pro sport a kulturu, který bude mít tři členy.

14/2Z/2022

výbor pro bezpečnost a požární ochranu, který bude mít tři členy.

17/2Z/2022

výbor pro životní prostředí, který bude mít tři členy.

Zastupitelstvo obce Pňovice stanovuje
8/2Z/2022

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměny za výkon
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jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
místostarosta 9 000 Kč
předseda výboru 2 500 Kč
člen výboru 1 000 Kč
člen zastupitelstva 500 Kč
v souladu s § 74 odst. 3 písm. b) zákona o obcích, že při souběhu výkonu několika
funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon
funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že odměny za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto
usnesení
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení
slibu (ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil).
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení
do funkce (místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne
zvolení do této funkce.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, které byly zamítnuty
Zastupitelstvo obce Pňovice zřizuje kulturní výbor, který bude mít tři členy.

Radovan Štábl
starosta obce

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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