
Zápis č. 41/14 

Přítomni: dle presenční listiny 
z  41. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 13.1.2014  

Program: 
1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 2.12.2013 
4. Projednání výběrového řízení na dostavbu chodníků 
5. Informace o zápisu do MŠ 
6. Smlouva o soudržnosti společné prostranství mezi školou a silnicí I/38 
7. Dotazy a připomínky zastupitelů. 

• Podaná žádost o dotaci na rekonstrukci školy 
•Žádost o dotaci na opravu živičného povrchu Opalinek 
•Informace o podpisu smluv s AGRO 
•Informace o podpisu smluv s paní Novou 

8. Diskuse. 
9. Návrh usnesení 
10. 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 6 zastupitelů, zastupitelstvo je schopné usnášení. 
Program byl schválen.  
Hlasování: 6-0-0 
 
K bodu 2. Ověřovateli zápisu byli dle čl. VII.,odst.5., JŘ určeni Šíma František a Marcel 
Ontl. 
 
K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 2.12.2013 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 2.12.2013 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné se záměrem dobudování chodníků podél silnice I/38 
v úseku od ulice Opalinek ve směru na Kolín k č.p. 100 a v úseku od autobusové zastávky 
v Předhradí k odbočce na Sokoleč. O nabídky dle výkazu výměr a DIO budou osloveny tyto 
firmy: Prostav s.r.o., Znamínko zemní práce, Halko stavební společnost s.r.o. a Telsig servis 
s.r.o. Výzvu k podání nabídek připraví Tomáš Tůma s Davidem Rovným.      
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 6-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje vybudování chodníků v uvedeném rozsahu. 
 
K bodu 5. Starosta připomněl, že blíží termín zápisu do MŠ. Na březnovém zasedání bude 
znám přesný termín, počty dětí z obce Pňov-Předhradí. 
  
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o soudržnosti na prostranství mezi 
budovou bývalé školy a silnicí I/38. Soudržnost se týká společného využívání pro objekt 
cukrárny.     
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 6-0-0 



Usnesení: ZO schvaluje podpis smlouvy o soudržnosti dle geometrického plánu s firmou 
Lotos Kolín 
  
K bodu 7. Starosta informoval zastupitele o podané žádosti o dotaci, na rekonstrukci budovy 
školy za účelem znovu otevření. Dále informoval o výzvě fische č. 2 MAS Podlipansko na 
opravy místních komunikací a navrhl požádat o dotaci na opravu ulice Opalinek. Starosta dále 
informoval zastupitelstvo o podpisu smluv s Agro a.s., pani Novou a vložení návrhů na vklad 
na katastrální úřad.       

 
K bodu 8. – Diskuse – Do diskuze se nikdo nepřihlásil      
 
K bodu 9. - Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o 
hlasování. 
 
K bodu 10. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 
zasedání v 18:45 hodin. 
 
 
V Pňově-Předhradí 15.1.2014 
 
 
Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 
 
 
Ověřili Šíma František ………………… a Ontl Marcel  ……………………….. 
                         
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 


