
Zápis č. 44/14 

z  44. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 14.4.2014  

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

1. Zahájení – schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 13.3.2014 

4. Rozpočtové opatření č.3 a č.4  

5. Projednání výběrového řízení na dostavbu chodníků 

6. Projednání prodeje budovy bývalého obchodu v Klipci 

7. Projednání závěrečného účtu obce Pňov-Předhradí za rok 2013 

8. Projednání zápisu do MŠ Pňov-Předhradí 

9. Projednání podání žádosti o dotaci na příjezdovou cestu do PZ 

10. Projednání záměru pronájmu části p.č. 935/1 v k.ú. Pňov (stánek se zmrzlinou) 

11. Projednání návrhu změny dohody MRO Pňov ohledně rybaření na Louži.  

12. Žádost o příspěvek žáka navštěvujícího Základní školu Jedna Radost. 

13. Dílčí zhodnocení průzkumu zájmu o vodovod.  

14. Dotazy a připomínky zastupitelů. 

15. Diskuse. 

16. Návrh usnesení 

17. 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 Šíma František a Marcel 

Ontl. 

 

K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 10.3.2014 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 10.3.2014 bez připomínek.  

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.3 a č.4      

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0 

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 a  č.4.  

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s vyhlášením výběrového řízení na dostavbu chodníků 

podél silnice I/38 od ulice Opalinek na konec obce směrem Kolín a od autobusové zastávky 

v Předhradí k ulici Sokolečská. Na poptávku odpovědělo a své nabídky odevzdalo celkem 5 

firem. Ceny jsou uvedeny za dodávku obou úseků včetně DPH. 

 

Halko stavební společnost s.r.o.  669 560,- Kč 

Jaroslav Znamínko zemní práce  678 898,- Kč 

Telsig - servis spol. s.r.o.   778 690,- Kč 

Prostav s.r.o.     896 239,- Kč 

STADOS spol. s.r.o.    933 708,- Kč 



Zadáním byly stanoveny hodnotící ukazatelé cena 95%, doba trvání realizačních prací 2,5% a 

dodržení termínu 06 – 08/2014 také 2,5%. Po kontrole všech položek jednotlivých nabídek a 

přidělení bodů je cena hlavním hodnotícím kritériem. Po pojednání zastupitelstvo obce 

schvaluje nabídku a návrh smlouvy společnosti Halko stavební společnost s.r.o. za celkovou 

cenu 669 560,- Kč vč. DPH.    

 Dalo se hlasovat. 

Hlasování: 7-0-0 

Usnesení: ZO schvaluje jako dodavatele chodníků podél silnice I/38 firmu Halko 

stavební společnost s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.       
  

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s tím, že na odkoupení budovy bývalého obchodu 

v Klipci (budova č.p. 27 na st. p. č. 66 o celkové výměře 420 m2) přišla pouze jedna nabídka 

od pana Josefa Blumentála. Nabízená cena za nemovitost je 450 000,- Kč. Po projednání se     

dalo hlasovat. 

Hlasování: 5-0-0 

Usnesení: ZO schvaluje prodej domu č.p. 27 v Klipci včetně pozemku p.č. 66 o celkové 

výměře 420 m2. Za 450 000,- Kč.          

 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce za rok 2013 a účetní 

uzávěrkou obce a MŠ za rok 2013. 

Závěrečný účet byl zveřejněn na  Úřední desce u Oú Pňov-Předhradí a na elektronické úřední desce  

od 11.3.2014 – 14.4.2014. Před jeho projednáváním v zastupitelstvu k němu nebylo vzneseno žádných 

připomínek. Součástí závěrečného účtu je i Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření obce za 

rok 2013. 

Zastupitelstvo obce Pňov-Předhradí  schvaluje celoroční hospodaření obce , schvaluje závěrečný 

účet obce Pňov-Předhradí za  rok 2013 s výhradou  a přijalo tato nápravná opatření : 

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy : 

- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 

§ 16 odst. 4, neboť : Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě 

změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu. Dle výkazu Fin 2-12 M k 31.12.2013 

nebyl upraven rozpočet k přijatým dotacím na položce 4111. 

Opatření :   Zastupitelstvo obce přijímá systémové opatření, chyba se již nebude opakovat,ukládá 

správci rozpočtu postupovat  a uskutečňovat rozpočtová opatření v souladu s uvedenými zákony.   

- ČÚS 701 – 708 (§36 odst. 1 zákona o účetnictví) 

ČÚS 703, neboť : Územní celek nedodržel postupy účtování transferů. Ve výkazu 

Rozvaha k 31.12.2013 je nesprávně vykázáno 138.560,- Kč na účtu 374 Krátkodobé 

přijaté zálohy na transfery, tato dotace byla k 31.12.2013 již vyúčtována a měla být 

zaúčtována zápisem 374 MD/ 672 Dal. 

Opatření : Zastupitelsvo obce ukládá  provést opravu  paní  účetní a to  ihned - Chyba napravena, 

dotace proúčtována k 31.1.2014 dokladem č. 1400700003. 

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13. 1 písm. b, zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout 

opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumávání 



hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu a to 

nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech 

územního celku. 

 Výše uvedené chyby budou napraveny v průběhu roku 2014. 

 Zastupitelstvo obce Pňov-Předhradí schvaluje zprávu o výsledku hospodaření s výhradou a schvaluje 

přijatá opatření k nápravě chyb. 

 Zprávu o plnění přijatých opatření zašle obec Pňov-Předhradí  ve stanovené lhůtě příslušnému 

přezkoumávajícímu orgánu, tj. KÚ Středočeskému -  Ekonomický odbor – oddělení přezkumu a 

metodiky hospodaření obcí. 

ZO schvaluje účetní závěrku obce Pňov-Předhradí  za rok 2013 v plném jejím rozsahu, neboť 

zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle 

zákona č. 563/1991 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 

jednotky. 

Byly předloženy podklady pro schvalování: 

- účetní a finanční výkazy obce Pňov-Předhradí za rok 2013 

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 

 

ZO schvaluje účetní závěrku Mateřské školy  Pňov-Předhradí  za rok 2013 v plném jejím 

rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností 

posuzovaných podle zákona č. 563/1991 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a 

finanční situace účetní jednotky. 

Byly předloženy podklady pro schvalování: 

- účetní a finanční výkazy Mš za rok 2013 

 

ZO schvaluje hospodářský výsledek Mš Pňov-Předhradí a jeho převod. (zůstatek ve výši -

495,70,- Kč) 

 

ZO schvaluje Závěrečný účet  obce Pňov-Předhradí za rok 2013 s výhradou a přijímá 

nápravná opatření. ZÚ byl zveřejněn na  úřední desce u Oú Pňov-Předhradí a na elektronické 

úřední desce  od 11.3.2014 – 14.4.2014. Před jeho projednáváním v zastupitelstvu k němu 

nebylo vzneseno žádných připomínek. Součástí závěrečného účtu je i Zpráva o výsledku 

přezkoumávání hospodaření obce za rok 2013.     

Dalo se hlasovat 

Hlasování: 5-0-0 

Usnesení: ZO schvaluje závěrečný účet obce Pňov-Předhradí za rok 2013, účetní 

uzávěrku obce a MŠ za rok 2013 bez výhrad včetně nápravných opatření.       



 

K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s předpokládaným počtem dětí u zápisu do MŠ.          

Usnesení: ZO bere na vědomí předpokládaný počet dětí v MŠ na rok 2014 – 2015.   

 

K bodu 9. Starosta seznámil přítomné se zpracovanou žádostí o dotaci na příjezdovou cestu 

do průmyslové zóny.           

Dalo se hlasovat. 

Hlasování: 5-0-0   

Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci 2 800 000,- Kč na příjezdovou cestu do 

průmyslové zóny. 

 

K bodu 10. Starosta seznámil přítomné s žádostí Lotos Kolín s.r.o. o pronájem pozemku pod 

stánkem se zmrzlinou. K tomuto bodu se vyjádřili především vlastníci nemovitosti na návsi, 

kteří s pronájmem souhlasí za předpokladu, že bude navýšené nájemné, namalovaná místa se 

zákazem zastavení a proběhne výměna skruží umístěných na návsi za truhlíky. Nájemné bude 

pouze na rok 2014.              

Dalo se hlasovat. 

Hlasování: 5-0-0   

Usnesení: ZO schvaluje pronájem části pozemku 935/1 v k.ú. Pňov za účelem umístění 

stánku se zmrzlinou.  

 

K bodu 11. Starosta seznámil přítomné s návrhem MRO Pňov, na změnu dohody ohledně 

rybaření na Louži, které zaznělo na předchozím zasedání ZO.  

Dalo se hlasovat. 

Hlasování: 5-0-0   

Usnesení: ZO návrh dohody ze strany MRO Pňov nepřijímá.          

 

K bodu 12. V tomto bodě informovala paní Mončeková o stavu základní školy jedna radost. 

Dále požádala o příspěvek na žáčky s trvale hlášeným pobytem v obci Pňov-Předhradí.  

Dalo se hlasovat. 

Hlasování: 5-0-0   

Usnesení: ZO schvaluje příspěvek na žáka navštěvujícího základní školu Jedna Radost 

s trvalým pobytem v obci Pňov-Předhradí ve stejné výši jako pro ostatní poděbradské 

školy.      

 

K bodu 13. Starosta informoval, že k dnešnímu dni bylo odevzdáno 96 vyplněných dotazníků 

na výstavbu vodovodu. 

 

K bodu 14. V tomto bodě se nikdo ze zastupitelů 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 20:25 hodin. 

 

 

V Pňově-Předhradí 14.4.2014 

 



 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

Ověřili Šíma František ………………… a Ontl Marcel  ……………………….. 

                         

 

 

…………………………………..                  …………………………… 

                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


