
Zápis č. 30/17 

z  30. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 10.4.2017  

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

1. Zahájení – schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 13.3.2017 

4. Rozpočtové opatření č.3 

5. Projednání podpisu smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 183 915,- Kč na 

pořízení nového územního plánu obce s MMR.  

6. Projednání prodeje pozemku 107/57 v k.ú. Pňov 

7. Projednání žádost o dotaci na zpevnění lesních cest. 

8. Projednání pořízení nového povodňového plánu obce.    

9. Projednání pronájmu části budovy č.p. 1 v Předhradí  

10. Projednání přesunu petangových hřišť. 

11. Dotazy a připomínky zastupitelů 

• Jednání s ŘSD ohledně přípravy přeložky I/38 

• Informace k opravě I/38  

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.  

Program byl schválen.  

Hlasování: 7-0-0 

 

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 13.3.2017 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 13.3.2017 bez připomínek.   

 

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

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s registrací akce a rozhodnutím o přidělení dotace na 

pořízení územního plánu obce Pňov-Předhradí ve výši 183 915,- Kč.     

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje podpis registrace akce a rozhodnutí o přidělení dotace a 

následný podpis smlouvy o čerpání dotace.  

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s nabídkou pana Dušana Pavlíčka na odkup pozemku 

107/57 v k.ú. Pňov za odhadní cenu 238 796,- Kč.  

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku 107/57 v k.ú. Pňov o celkové výměře 1155m2  

panu Dušanu Pavlíčkovi za cenu 238 796,- Kč. 

 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s možností žádat o dotaci na lesní hospodaření, úprava 

lesních cest, pořízení techniky potřebné k lesnímu hospodaření.   



Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na lesní hospodaření v rámci MAS 

programu PRV výzva 3.8 a 3.9.   

 

K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s nabídkou pana Tomáše Papeže na zpracování 

povodňového plánu obce Pňov-Předhradí. 23 595,- Kč včetně DPH.        

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje pořízení nového povodňového plánu za cenu 23 595,- Kč včetně 

DPH od pana Tomáš Papeže.    

 

K bodu 9. Starosta obce seznámil ZO s žádostí paní Turkové o možný pronájem části budovy 

č.p. 1 v k.ú. Předhradí. Jedná se o prostory za stávajícím obchodem Lenky Stejskalové. 

Jednalo by se o komerční využití.   

Dalo se hlasovat 

Hlasování 6-0-0 

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části budovy č.p. 1 v k.ú. Pňov. 

Nevyužité prostory ve východní části budovy.    

 

K bodu 10. Starosta seznámil přítomné s nabídkou na nová petangová hřiště za cenu 58 000,- 

Kč včetně DPH.           

Dalo se hlasovat 

Hlasování 7-0-0 

Usnesení: ZO schvaluje vybudování petangových hřiště umístěných dle zákresu za cenu 

58 000,- Kč. 

 

K bodu 11.  

• Starosta informoval přítomné o dalším jednání s RŠD ohledně přípravy projektu 

přeložky silnice I/38. ŘSD vyhlásilo soutěž na zpracování ekonomické studie.  

• Starosta informoval o plánované opravě silnice I/38 od konce obce Pňov-Předhradí 

směrem na Poděbrady až po kruhový objezd u Tesca v Poděbradech. Obnova povrchu 

bude probíhat v několika etapách a postupných uzavírkách.    

 

 

K bodu 12. Do diskuze se přihlásila Zuzka Šťastná a již po několikáte připoměla starostovi 

aby umístil zápisy ze schůzí zastupitelstva na webové stránky obce.    

 

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 10.4.2017 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

 

 



 

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

                         

 

 

 

 

 

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

                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


