
Zápis č. 2/18 

z  2. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 10.12.2018 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

 

1. Zahájení – schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 12.11.2018 

4. Rozpočtové opatření č. 9 

5. Projednání rozpočtu obce Pňov-Předhradí na rok 2019 

6. Projednání návrhu smlouvy na dopravní obslužnost 

7. Projednání výsledku výběrového řízení na management při akci vodovod.  

8. Projednání pořízení mapového softwaru GOobec. reference 

9. Informování o provedené dílčí kontrole hospodaření obce dne 6.12.2018  

10. Revokace usnesení o odměnách Zastupitelů. Výše zůstává, vyplacení proběhne 

od 12.11.2018, Projednání nařízení vlády č. 202/2018 o změnách odměn 

zastupitelů. 

11. Projednání návrhu změny smlouvy s VÚZ na služebnost protlaku vodovodu a 

technické požadavky. 

12. Připomínky zastupitelů 

- Informace o přípravě vybudování dalších přechodů přes I/38 

- Informace o veřejnoprávní smlouvě na úsekové měření na I/38 

- Projednání úprav areálu Dušana Pavlíčka    

13. Diskuse. 

14. Návrh usnesení 

15. 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 7 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 29.10.2018 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 12.11.2018 bez připomínek. 

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 9    

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9  

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2019, který byl vyvěšen 

na úřední deskách. K návrhu nebyly podány žádné námitky.          

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

https://www.gobec.cz/velky-osek/#18/1691205.72/6463161.01/CwbmAYE4QOQQxkA


Usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2019 jako vyrovnaný 

v paragrafovém znění.   

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné se smlouvou na zajištění dopravní obslužnosti.          

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje smlouvu na dopravní obslužnost a pověřuje starostu k podpisu.     

 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s výzvou na podání nabídek na zpracování a 

vyhodnocení veřejné zakázky na dodavatele stavby vodovodu v obci Pňov-Předhradí.       

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje výzvu na podání nabídek na zpracování a vyhodnocení veřejné 

zakázky na dodavatele stavby vodovodu v obci Pňov-Předhradí.  

 

K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s programem webovou aplikací GOOBEC, která 

kombinuje všechny potřebné funkce pro práci s mapovými podklady ve správním obvodu obce. 

Aplikace je zdarma, platí se měsíční udržovací poplatek ve výši 900,- Kč bez DPH.        

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje pořízení aplikace GOOBEC a pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy.  

 

K bodu 9. Starosta seznámil s výsledkem provedené dílčí kontroly krajským úřadem na 

hospodaření obce Pňov-Předhradí, která proběhla s jednou chybou. Kdy došlo k vyplacení 

mzdy zastupitelům přede dnem přijetí usnesení zastupitelstva, které odměnu stanovilo.    

Usnesení: ZO bere na vědomí výsledek dílčí kontroly. Chybu napraví revokací usnesení.   

 

K bodu 10. Starosta seznámil přítomné zastupitelé s chybou při projednávání odmen 

zastupitelů dle výsledku dílčí kontroly krajským úřadem. Vzhledem k tomu, že po novele 

zákona o obcích již není možné přijímat usnesení o odměnách zastupitelů se zpětnou platností 

(Schválení výše odměn zastupitelstvu obce dne 12.112018 s platností od 29.10.2018) navrhl 

pokrátit při dalším vyplácení odměny zastupitelům pokrátit vplácenou částku o rozdíl odměny 

za 13 dní, které dělili ustanovení funkce ustavujícím zasedáním a schválení odměn řádným 

zasedáním zastupitelstva obce. Tím dojde k narovnání chyby a mzda za neoprávněné období se 

přeúčtuje z období po schválení výše odměn usnesením.           

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje ponížení odměn zastupitelů v dalším období o mzdu 

odpovídající 13 dnům.  

    

K bodu 11. Starosta seznámil přítomné s úpravou projednané a schválné smlouvy s VÚZ na 

křížení vodovodního řádu s kolejištěm zkušebního okruhu a jejich požadavkem na nulovou 

toleranci chyby při průrazu a pohybu kolejí. K tomu je návrh průrazu v hloubce 2,8m pod 

patkou násypu a požadavek na uhrazení hodinové nájemní ceny okruhu, kterým bude při 

provádění prací provoz okruhu omezen. Tyto technické úpravy a požadavky navýší cenu 

průrazu pod kolejištěm z plánovaných 35 000,- Kč na přibližně 250 000,- Kč. Starosta objasnil 

důkladné prověření jiných možností s dotčenými orgány, které jsou neprůchozí.   

Dalo se hlasovat.             

Hlasování: 7-0-0  



Usnesení: ZO schvaluje podpis smlouvy s VÚZ i za upravených podmínek 

požadovaných při provádění průrazu a navýšení ceny za tento úkon. Pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy.  

K bodu 12.  

• V tomto bodě informoval starosta přítomné a průběhu jednání za účelem vybudování 

dalších přechodů v přes silnici I/38 v naší obci.   

• Informoval o podpisu veřejnoprávní smlouvy s městem Kolín k provozu úsekového 

měření. 

• Seznámil zastupitelstvo s návrhem SDH Pňov na další úpravy Areálu Dušana 

Pavlíčka. Zastupitelstvo záměr kvituje a pověřuje starostu k dalším jednáním.   

K bodu 13. Do diskuze se přihlásil pan Šíma, který poukázal na parkování kamiónů na 

příjezdové cestě do průmyslové zóny a u silnice I/38. Opakovaným parkováním dojde 

k vytlačení kol do asfaltu. Vzhledem k tomu, že obec kritizuje dopravu zajíždějící do areálu 

firmy Prostav s.r.o. nerozumí tomu proč tyto kamióny obec přehlíží. Starosta vysvětlil 

parkování dvou místních řidičů jezdících pro autodopravu ROMADO. Jedná se o lehká auta, 

převážející polystyrén, která popisovanou škodu způsobit nemohou. Navrhl opatření, které 

parkování plně naložených souprav jiných řidičů vyřeší.   

 

K bodu 14. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.  

       

K bodu 15. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 

zasedání v 21:05 hodin. 

 

V Pňově-Předhradí 10.12.2018 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

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

                         

 

 

 

 

 

 

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

                Marcel Ontl                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


