
Zápis č. 40/10 
z  40. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 13.7. 2010  
Přítomni: dle presenční listiny 
Program: 

1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5 
4. Schválení zápisu ze zasedání ZO 8.6.2010  
5. Prodej pozemků vedených v KN 158, 159, 160 v k.ú. Pňov 
6. Projednání smluv o budoucích nájemních smlouvách. (cesta k pískovně) 
7. Žádost o nájem části budovy č.p. 93 
8. Provoz a zřizování mateřské školy. 
9. Rekonstrukce schodů u OÚ. 
10. Nákup nové komunální techniky 
11. Dotazy a připomínky zastupitelů 
12. Diskuse  
13. Návrh usnesení 
14. 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 5 zastupitelů, zastupitelstvo je schopné usnášení.  
Program byl schválen.  
Hlasování: 5-0-0 
 
K bodu 2. Ověřovateli zápisu byli dle čl. VII.,odst.5., JŘ určeni pani Irena Hrdinová a pan 
Šafránek Libor. 
 
K bodu 3.  Zápis z 39. ZO ze dne 8.6. 2010 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 8.6.2010 bez připomínek.  
    
K bodu 4. Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č.4.  
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 5-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.4 a č. 5. 
   
K bodu 5. Starosta seznámil zastupitelstvo s nabídkami pan 
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 5-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje závěrečný účet za rok 2009 
 
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s řešením podpětí v distribuční sítí skupiny ČEZ. 
Předložil koncept řešení, kde je umístěná nová trafostanice místo nájezdní rampy u bývalé 
váhy v Předhradí.   
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 5-0-0  
 
Usnesení: ZO schvaluje umístění nové TS v Předhradí dle nákresu 9120031911  
 
K bodu 7. Starosta připomněl, že v tomto roce na konci září na akci „Poslední Sání 2010“ 
slaví SDH Pňov 100 let od založení sboru. Po krátké diskuzi jak obec Pňov-Předhradí přispěje 
na tuto událost. Starosta nevrhl jako dar pro SDH Pňov zakoupení standarty v podobě 
vyšívaného praporu v ceně do 50 000,- Kč.   



Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 5-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje zakoupení slavnostního praporu pro SDH Pňov v ceně do 
50 000,- Kč a pověřuje k jeho objednání starostu obce. 
 
K bodu 8. Zastupitelstvo obce projednalo prodej pozemků pod budovami které jsou ve 
vlastnictví soukromých osob na parcelách 158, 159, 160 v k.ú. Pňov.  
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 5-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje parcel 158, 159, 160, v k.ú. Pňov za odhadní cenu 
214 700,- Kč. Záměr bude vyvěšen od 9.6.2010.  
 
K bodu 9. Starosta seznámil zastupitelstvo s přidělením dotace z krajského úřadu 
Středočeského kraje pro SDH Pňov na opravu zásahového vozu Praga V3S ve výši 25 000,- 
Kč.  
Hlasování: 5-0-0 
Usnesení: ZO bere na vědomí přidělení dotace pro SDH Pňov. 
 
K bodu 10. Zastupitelstvo projednalo nabídky na stavbu mateřské školy. O cenové nabídky 
byly požádány čtyři firmy. Nabídka byla předložena pouze jedna. Jedná se o nabídku 
společnosti PMS ve výši 4 668 000,- Kč včetně povrchů a konstrukcí. Součástí díla není 
dodání úpravny vody 65 000,- Kč, studna 40 000,-Kč a vytápění tepelným čerpadlem 
300 000,- Kč. Po krátké diskuzi bylo starostou navrženo akceptovat cenu 4 850 000,- Kč 
včetně DPH s dodáním všech tří zmiňovaných věcí, které nebyli součástí cenové nabídky.  
Hlasování: 5-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje nabídku společnosti PMS na výstavbu nové mateřské školy za 
cenu 4 850 000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.  
 
K bodu 11. Zastupitelstvo projednalo žádost pan Petra Šťastného o pronájem části budovy 
bývalé školy. Konkrétně se jedná o bývalou ředitelnu, první třídu a dílnu. V pronajatých 
prostorech bude probíhat administrativní činnost spojená s provozováním živnosti a příprava 
topenářských komponent k instalaci. Za pronájem těchto prostor nabízí 5000,- měsíčně.  
Hlasování: 5-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje pronájem části budovy č.p. 93 panu Petru Šťasnému za 5000,- 
Kč/měsíc a pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.  
 
K bodu 12. Starosta obce seznámil zastupitelstvo s žádostí pani Jůnové o finanční podporu 
ČCE při rekonstrukci objektu evangelického kostela. 
Hlasování: 5-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje finanční podporu ČCE na rekonstrukci objektu evangelického 
kostela v Předhradí ve výši 10 000,- Kč. Částku je možné poskytnout v roce 2011. 
 
K bodu 13. Starosta připomněl blížící se volby do obecního zastupitelstva. Vysvětlil 
zákonnou povinnost stanovit počet členů zastupitelstva. Navrhl ponechat vše beze změn. 
Hlasování: 5-0-0 
Usnesení: ZO stanovuje počet zastupitelů v zastupitelstvu pro rok 2010 – 2014 v počtu 7. 
  
K bodu 14. V tomto bodě se nikdo nepřihlásil.   
   
K bodu 15. Do diskuze se nikdo nepřihlásil 
        
K bodu 16. Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o 
hlasování. 
 
K bodu 17. Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 
zasedání v 20:15 hodin. 



 
V Pňově-Předhradí 8.6.2010 
 
 
Zapsal Tomáš Tůma ……………………….. 
 
 
Ověřili pan Salava Václav …………………pan Šíma František……………………….. 
                         
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
          Ing. Vlastimil Hlavatý                                        Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 


