
Zápis č. 16/20 

z  16. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 9.3.2020 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

 

1. Zahájení – doplnění a schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 10.2.2020 

4. Rozpočtové opatření č. 2 

5. Projednán smlouvy o příspěvku na vybudování vodovodu.  

6. Projednání zveřejnění záměru prodeje p.č. 1072 v k.ú. Pňov 

7. Dotazy a připomínky zastupitelů 

8. Diskuse 

9. Návrh usnesení 

10. 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 Martina 

Matějková. 

 

K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 10.2.2020 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 10.2.2020 bez připomínek. 

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2  

 

K bodu 5. Starosta předložil návrh smlouvy na vznik sdružených prostředků potřebných 

k dofinancování vzniku nové inženýrské sítě. Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje návrh smlouvy k vzniku sdružených prostředků potřebných 

k financování vybudování inženýrské sítě a pověřuje starostu k zajištění podpisů smluv 

s vlastníky pozemků vznikem inženýrské sítě zhodnocených. 

 

 

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s žádostí vlastníka stavební p.č. 13 v k.ú. Pňov o odkup 

sousedního pozemku p.č. 1072 v k.ú. Pňov. Proběhla diskuze. 

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1072 v k.ú. Pňov. 

Minimální požadovaná nabídka je cena odhadní 352 286,- Kč (478,- Kč/m2).  

 

K bodu 7.  

• Zaveden poplatek za likvidaci plastu (1500,- Kč/t) a papíru (500,- Kč/t) 

• Upozornění na způsob provádění stavby v rozporu z PD 

• Sundat ozdoby z vánočního stromu 

• Zajistit fungování úsekového měření po skončení platnosti smlouvy mezi městem Kolín 

a Gemos CZ spol. s.r.o. 



• Zajistit opravu místních komunikací ulicích V rákosí a Farská 

     

    

K bodu 8. V diskuzi zaznělo několik dotazů 

 

1. Situace kolem územního plánu a průmyslové zóny Prostav bude řešena změnou ÚP.  

2. Zasedání zastupitelstva v dubnu, kdy vychází druhé pondělí na Velikonoce se bude 

konat v jiný den. Do konce března bude upřesněno.  

 

K bodu 9. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.  

       

K bodu 10. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 

zasedání v 21:10 hodin. 

 

 

 

V Pňově-Předhradí 9.3.2020 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

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

                         

 

 

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

                Marcel Ontl                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


