
Zápis č. 25/16 

z  25. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 12.12.2016  

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

1. Zahájení – schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 14.11.2016  

4. Projednání rozpočtu obce Pňov-Předhradí na rok 2017 

5. Projednání využití budovy č.p. 93 a okolních pozemků 

6. Projednání dohody o umístění měřícího systému na sloupech veřejného 

osvětlení s městem Kolín  

7. Projednání cenových nabídek na opravu střechy na kabinách TJ Předhradí 

8. Dotazy a připomínky zastupitelů. 

• Možný odkup skladovací haly v průmyslové zóně.   

• Podaná žádost o dotaci v odpadovém hospodářství.  

• Dnes podaná žádost o vydání UR na vodovod 

9. Diskuse. 

10. Návrh usnesení 

11. 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 Salava Michal a Martina 

Matějková. 

 

K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 10.10.2016 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 14.11.2016 bez připomínek.     

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce. Zastupitelstvo obce návrh 

projednalo.    

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 5-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2017 v paragrafovém znění jako 

schodkový, schodek bude kryt z přebytků z minulých let.    
 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné se záměrem pana Mončeka na odkup a rekonstrukci a 

přístavbu stávající budovy školy.       

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 5-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje budovy bez čísla popisného na p.č. 

93 v k.ú. Předhradí včetně pozemků dle geometrického plánu č. 170-84/2016.  

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s návrhem dohody na umístění měřícího systému podél 

silnice I/38. Dohoda je schválená Radou města Kolína.       

Dalo se hlasovat 

Hlasování 5-0-0 

Usnesení: ZO svaluje podpis dohody s městem Kolín o umístění úsekového měření na 

silnici I/38.    



 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné se záměrem výměny střešní krytiny na kabinách TJ 

Předhradí. Byly osloveny 4 firmy. Ve stanoveném termínu se vrátily dvě nabídky. Firma Stakl 

předložila nabídku s cenou 336 360.07,- Kč bez DPH. Firma Josef Skalický předložila 

nabídku s cenou 292 352,- Kč bez DPH. Po kontrole bylo zjištěno, že obě nabídky obsahují 

vše požadované, včetně cen u všech položek rozpočtu.             

Dalo se hlasovat 

Hlasování 5-0-0 

Usnesení: ZO schvaluje objednávku na výměnu střešní krytiny na budově kabin TJ 

Předhradí od firmy Josef Skalický za cenu 292 352,- Kč bez DPH.  

  

K bodu 8.  

• Starosta informoval přítomné o možném odkupu skladovací haly na pozemku č. 167 

v k.ú. Pňov. Zastupitelé pověřili starostu ke zpracování odhadu a vedení dalších 

jednání. 

• Starosta informoval o podané žádosti o dotaci v programu odpadového hospodářství 

ve které obec žádá o velkoobjemový kontejner a traktor bagr.  

• Starosta informoval o podané žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu 

vodovodu. 

 

K bodu 9. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.   

 

K bodu 10. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.  

       

K bodu 11. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 

zasedání v 21:30 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pňově-Předhradí 12.12.2016 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

Ověřili Salava Michal ………………… a Martina Matějková  ……………………….. 

                         

 

 

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

                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


