
Zápis č. 47/14 

z  47. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 14.7.2014  

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

1. Zahájení – schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 9.6.2014. 

4. Rozpočtové opatření č.6 

5. Informace o přípravě vodovodu 

6. Informace o přidělených dotacích Opalinek. 

7. Projednání nabídky na pronájem budovy č.p. 26 Obchod 

8. Informace o záměru multifunkční hřiště Klipec  

9. Projednání dohody s paní Musilovou Lotos Kolín s.r.o. o prodloužení smlouvy  

10. Dotazy a připomínky zastupitelů. 

11. Diskuse. 

12. Návrh usnesení 

13. 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 Salava Michal a Marcel Ontl. 

 

K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 9.6.2014 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 9.6.2014 bez připomínek.  

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6      

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0 

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.6  

 

K bodu 5. Starosta informoval přítomné o stavu přípravy dokumentace k ú.r. vodovodu. Byla 

podepsána smlouva a pracuje se na přípravě. Vodojem bude umístěn vedle ČOV a hlavní řád 

povede přes Klipec kvůli pohybu vody.  

Usnesení: ZO bere na vědomí stav zpracování dokumentace vodovodu k ú.r.  

 

K bodu 6. Starosta předložil ZO výzvu k předložení nabídek na opravu ulice Opalinek. 

Předložení nabídek do 31.7.2014. 

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0 

Usnesení: ZO schvaluje výzvu k předložení nabídek na opravu ulice Opalinek. 

 

K bodu 7. Starosta informoval zastupitelstvo o nabídce vietnamského prodejce na pronájem 

budovy č.p. 26. (obchod paní Stejskalové). Zastupitelstvo nabídku projednalo.  

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0 



Usnesení: ZO zamítá nabídku na pronájem budovy č.p. 26 v Předhradí 

 

K bodu 8. Starosta seznámil přítomné se záměrem výstavby multifunkčního hřiště v Klipci za 

hasičárnou. Celý projekt vysvětlil Václav Doubrava. Jedná se o hřiště s umělou trávou, 

oplocené tak aby umožnovalo průchod při soutěžích a trénincích požárního sportu. Výstavba 

zahrnuje i přístavbu toalet na jižní bok hasičárny. Projekt se připraví do fáze stavebního 

povolení a bude se čekat na vhodnou výzvu k žádosti o dotaci.  

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0 

Usnesení: ZO schvaluje přípravu projektu multifunkčního hřiště v Klipci. 

 

K bodu 9. Starosta seznámil přítomné s návrhem splátkového kalendáře na úhradu za 

pozemek pod stavbou LOTOS KOLÍN s.r.o. (cukrárny) jedná se o částku 476 190,- Kč, která 

bude dle splátkové kalendáře uhrazena do 25.9.2015 

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0 

Usnesení: ZO schvaluje návrh splátkového kalendáře a pověřuje starostu k podpisu 

dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři s Lotos Kolín s.r.o.  
         

K bodu 10. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky          

 

K bodu 11. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.  

       

K bodu 12. - Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o 

hlasování. 

 

K bodu 13. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 

zasedání v 20:00 hodin. 

 

 

V Pňově-Předhradí 14.7.2014 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

Ověřili Salava Michal ………………… a Ontl Marcel  ……………………….. 

                         

 

 

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

                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


