
Zápis č. 35/10 
z  35. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 9.2. 2010  
Přítomni: dle presenční listiny 
Program: 
 

1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 8.12.2009 
4. Rozpočtové opatření č. 8 
5. Projednání pronájmu části pozemku 935/1 
6. Projednání pronájmu části pozemku 95/1 
7. Projednání vzdání se pohledávek z roku 2008 
8. Projednání výsledků inventarizace za rok 2009 
9. Vyjádření stavba rodinného domu na p.č. 32 v k.ú. Předhradí 
10. Projednání dodatku č.1 ke stanovám SOJP    
11. Projednání výše podnikatelských poplatků za svoz TDO na rok 2010 
12. Projednání upraveného návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce. 
13. Dotazy a připomínky zastupitelů 
14. Diskuse  
15. Návrh usnesení 
16. 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 pan Šíma František a pan 
Václav Salava. 
 
K bodu 3.  Zápis z 34. ZO ze dne 8. 12. 2009 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 8.12.2009 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8  
Dalo se hlasovat 
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8    
 
K bodu 5. Starosta přednesl žádost pani Zdeňky Musilové o prodloužení nájmu na část 
pozemku 935/1 v k.ú. Pňov. Jedná se o pozemek v ulici Na návsi v Pňově kolem a pod 
stánkem se zmrzlinou o výměře 50m2. 
Dalo se hlasovat 
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku 935/1 v k.ú. Pňov 
o výměře 50m2 
  
K bodu 6. Starosta seznámil zastupitelstvo o vypršení nájemní smlouvy na pozemek 95/1 
v k.u. Pňov a navrhl zveřejnit záměr pronájmu tohoto pozemku.   
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek 95/1 v k.ú. Pňov.  
 



K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s existencí pohledávek vůči občanům Pňova-Předhradí 
z roku 2008. Vysvětlil, že se jedná o nezaplacené poplatky za odpad od sedmi občanů, kteří 
mají hlášen trvalý pobyt v obci, ale nezdržují se zde, tedy ani nevyužívají těchto služeb. 
Peněžitě se jedná o částku 3500,- Kč.   
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje vzdání se práva pohledávky na místní poplatek za odpad za rok 
2008 v celkové výši 3500,- Kč 
 
K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s výsledky inventarizace a inventarizačním zápisem. 
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje inventarizační zápis za rok 2009. 
 
K bodu 9. Starosta informoval přítomné o žádosti o vyjádření ke stavbě rodinného domu na 
parcele 34 v k.ú. Předhradí.    
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje výstavbu rodinného domu na parcele 34 v k.ú. Předhradí, dle 
předloženého nákresu. 
 
K bodu 10. Starosta informoval přítomné o návrhu změny stanov zakládací listiny Svazku 
obcí Jižní Polabí. Dodatek upravuje investice do dalšího rozvoje kanalizačního řádu.    
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje dodatek č.1 ke stanovám Svazku obcí Jižní Polabí.  
 
K bodu 11. Starosta seznámil přítomné s navrhovanou výší poplatků za svoz TDO pro 
podnikatelské subjekty na rok 2010.    
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje výši poplatku za svaz TDO pro podnikatelské subjekty na rok 
2010 dle předloženého návrhu. 
 
K bodu 12. Starosta seznámil přítomné s upraveným návrhem zadání změny č.1 územního 
plánu obce Pňov-Předhradí.    
Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje upravený návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Pňov-
Předhradí.  
 
K bodu 13. S připomínkou se přihlásila Irena Hrdinová, která oznámila termíny konání již 
tradičních akcí pro naše nejmenší, které pořádá s kruhem přátel místní knihovny. Jedná se o 
dětský karneval který proběhne 28.2.2010 od 14:00 a velikonoční tvoření které bude 
27.3.2010 od 14:00. Tomáš Tůma připomněl, že náklady na pořádání těchto akcí jsou hrazeny 
z rozpočtu obce přičemž se jedná o částku cca 2000,- Kč na jednu akci. 
Usnesení: ZO bere na vědomí pokrytí výdajů na pořádání dětského karnevalu a 
velikonočního tvoření. 
 
K bodu 14.  

 Do diskuze se přihlásil pan Jiří Matějka s dotazem ohledně plánované výstavby 
chodníku po pravé straně ve směru na Poděbrady v úseku mezi smíšeným zbožím 
Lenka Stejskalová a autobusovou zastávkou. Odpověděl Tomáš Tůma, který vysvětlil, 
že v současné době bude většina výdajů obce směřovat do rekonstrukce budovy 
bývalé školy. Stavební povolení na chodník je vydáno a bude na výstavbu žádáno o 
dotace. V případě, že bude dotace přidělena, bude zahájeny výstavba nejnutnějších 



částí chodníku a to od smíšeného zboží k fišpance a od autobusové zastávky na roh 
ulice U Parku.  

 Druhá dotaz byl směrován na veřejné osvětlení na parcelách lokalita Dvorská. Zda je 
nutné, aby zde svítilo veřejné osvětlení. Odpovědi se ujal Tomáš Tůma. Kdy uvedl, že 
se zde svítí v rámci prevence kriminality. Pan Vlastimil Hlavatý doplnil, že vzniklé 
cesty jsou již nyní hojně využívány k napojení na komunikaci I/38 z ulice dvorská. 

 V třetím dotazu bylo vytknuto, nesprávné a neúplné používání elektronické úřední 
desky obce Pňov-Předhradí, kdy je porušován zákon 500/2006 Sb. Jedná se zejména o 
nezveřejnění některých dokumentů a nemožnost prohlížení dokumentů v historii 
stránky. Dále pak nepřehlednost internetových stránek obce jako takových. Tomáš 
Tůma kritiku přijal, navrhl opatření, kterými se těchto chyb do budoucna vyvaruje. 
K úřední desce bude přiobjednána služba, která umožní zpětné prohlížení dokumentů 
vyvěšených na elektronické úřední desce. 

 Ve čtvrtém dotazu pan Matějka upozornil na nedodělky, použití nesprávných uličních 
vpustí dešťové kanalizace a nepřítomnosti lapacích košů u akce „Oprava křižovatky 
ulic Labská a Tyršova.“ Zejména pak na nedokončení spojů nového a starého 
živičného povrchu. Na dotaz odpověděl pan Hlavatý. Spoje nebyli dodělány, protože 
to neumožnilo špatné počasí a budou dodělány hned jak to počasí dovolí. 
Nedimenzované uliční vpustě jsou v zeleném povrchu, kde se nepředpokládá takové 
zatížení. 

 Jako další se do diskuze přihlásil pan Němeček Vlastimil s poznámkou, že tak chytrý 
měl být pan Matějka, když seděl v zastupitelstvu, jehož zasedání se spíše neúčastnil, a 
ne teď.    

 
      
K bodu 15. Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o 
hlasování. 
 
K bodu 16. Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 
zasedání v 19:15 hodin. 
 
V Pňově-Předhradí 9.2.2010 
 
 
Zapsal Tomáš Tůma ……………………….. 
 
 
Ověřili pan Šíma František …………………pan Salava Václav……………………….. 
                         
 
…………………………………..                  …………………………… 
          Ing. Vlastimil Hlavatý                                        Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 


