
Zápis č. 29/17 

z  29. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 13.3.2017  

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

1. Zahájení – schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 13.2.2017 

4. Rozpočtové opatření č. 2  

5. Projednání pronájmu luk za jezerem 

6. Projednání pronájmu pozemku pod stánkem se zmrzlinou 

7. Projednání záměru prodeje pozemku 107/57 v k.ú. Pňov 

8. Projednání žádosti o vyjádření k dokumentaci k ÚR lokalita Sokolečská 

9. Projednání možného odkupu budovy Volejbalu a kurtů.  

10. Projednání přesunu petangových hřišť a zpevnění cesty kolem jezera za 

ostrůvkem směr Oseček 

11. Dotazy a připomínky zastupitelů 

• Setkání s radou Středočeského Kraje 

• Další jednání s ŘSD ohledně obchvatu 

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 6 zastupitelů, zastupitelstvo je schopné usnášení. David Rovný omluven 

Program byl schválen.  

Hlasování: 6-0-0 

 

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 13.2.2017 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 13.2.2017 bez připomínek.   

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s nabídkou paní Evy Duškové na pacht luk za jezerem 

za účelem pastvy koní. ZO projednalo nabídku.    

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje propachtování luk na části parcely 256/1 dle zákresu a louku na 

73/1 obě v k.ú. Předhradí za cenu 3500,- Kč / rok.  

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2.    

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2  

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s nabídkou paní Musilové o pronájem části pozemku 

935/1 v k.ú. Pňov za účelem umístění stánku se zmrzlinou. ZO projednalo žádost.         

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

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

stánku se zmrzlinou. 



K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Pavlíčka o koupi části pozemku 107/46 

konkrétně pak pozemku 107/57 o celkové výměře 1155m2 oddělenou geometrickým plánem 

č. 215-2/2017 

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku 107/46 od kterého se 

dle GP č. 215-2/2017 oddělí p.č. 107/57 o celkové výměře 1155m2. 

 

K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s žádostí Ing Jambora o vyjádření k projektu 

„Výstavba dopravní a technické infrastruktury v obci Pňov-Předhradí“ Jedná se o lokalitu 

pracovně nazývanou „Sokolečská“ Starosta konstatoval, že předložená dokumentance 

nesplňuje parametry dokumentace k UR a není tak k čemu se vyjadřovat, protože zásadní 

parametry v dokumentaci chybí.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO bere na vědomí předložení neúplné PD k UR lokalita Sokolečská a 

požaduje doplnění zásadních parametrů akce.  

 

K bodu 9. Starosta seznámil přítomné s vývojem jednání ohledně prodeje pozemků pod BVC 

a poslední schůzce s pane Josefem Benešem a Lenkou Benešovou. Po zamítnutí prodeje 

pozemků pod areálem bylo oboustranně konstatováno, že stávající stav je neuspokojivý a je 

potřeba řešit. Jako další řešení bylo starostou obce navrženo odkoupení budovy a kurtů. 

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO pověřuje starostu obce k objednání odhadu celého areálu BVC a dalším 

jednáním, které následně požaduje předložit k projednání.  

 

K bodu 10. Starosta seznámil přítomné s žádostí „přátel“ petangu o pomoc při vybudování 

nových hřišť. Předběžně vytypované místo je mezi kurty BVC a Starým Labem. V případě, že 

se bude akce realizovat, navrhuje starosta zpevnit lomovým kamenem i cesty kolem Ostrůvků 

směr na Oseček.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO pověřuje starostu k zjištění ceny a zajištění vyjádření dotčených orgánů 

na vybudování nových petangových hřišť a úpravy stávajících cest lomovým kamenem.  

 

K bodu 11.  

• Starosta informoval přítomné o proběhlém setkání vedení Středočeského Kraje se 

starosty obcí. 

• Starosta informoval o jednáních s ŘSD ohledně přeložky I/38  

 

K bodu 12. Do diskuze se nikdo nepřihlásil    

 

K bodu 13. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.  

       

K bodu 14. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 

zasedání v 20:10 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pňově-Předhradí 13.2.2017 



 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

 

 

 

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

                         

 

 

 

 

 

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

                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


