Zápis č. 38/10
z 38. zasedání zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 11.5. 2010
Přítomni: dle presenční listiny
Program:
1. Zahájení – schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu.
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 13.4.2010
4. Projednání nabídek na zpracovatele SEIa ke změně č.1 územního plánu.
5. Projednání odkoupení pozemku p.č. 69/2 a 79 v PKk.ú. Předhradí
6. Projednání prodeje části pozemku 254/1 v. k.ú. Předhradí
7. Projednání odkoupení pozemku p.č. 11/2 v PK k.ú. Předhradí
8. Projednání výstavby mateřské školky.
9. Dotazy a připomínky zastupitelů
10. Diskuse
11. Návrh usnesení
12. 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 5 zastupitelů, zastupitelstvo je schopné usnášení.
Program byl schválen.
Hlasování: 5-0-0
K bodu 2. Ověřovateli zápisu byli dle čl. VII.,odst.5., JŘ určeni pan Šafránek Libor a pani
Irena Hrdinová.
K bodu 3. Zápis z 37. ZO ze dne 13.4. 2010 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 13.4.2010 bez připomínek.
K bodu 4. Starosta seznámil zastupitelstvo s nutností dle koordinovaného stanoviska
Krajského úřadu středočeského kraje, zpracovat posudek SEA pro změnu č.1 ÚP obce PňovPředhradí (rozšíření zájmového území na těžbu štěrkopísku). Byli předloženy tři nabídky.
Centrum Dopravního výzkumu Brno – 178 800,- Kč.
Ing. Petr Hosnedl – 129 108,- Kč
Ing. Jiří Zeman – 85 000,- Kč
Po projednání se dalo hlasovat
Hlasování: 5-0-0
Usnesení: ZO přijímá nabídku Ing. Jiřího Zemana na zpracování posudku SEA pro
změnu č.1 ÚP a pověřuje starostu k podpisu smlouvy a jejímu plnění.
K bodu 5. Starosta seznámil zastupitelstvo se skutečností, že pod hladinou jezera, jehož je
obec většinovým vlastníkem se nachází dvě parcely 69/2 a 79 vedené v PK, které vlastní
tělovýchovná jednota Předhradí. V případě nabytí těchto parcel by se obec Pňov-Předhradí
stala 100% vlastníkem vodní plochy. Starosta seznámil zastupitelstvo se záměrem jednání
s tělovýchovnou jednotou o získání těchto parcel.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení: ZO pověřuje starostu k jednání o vykoupení parcel 69/2 a 79 v k.ú. Předhradí.
O průběhu a návrzích vlastníka bude starosta zastupitelstvo průběžně informovat.
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s žádostí pani Martiny Kločko. Po dobu vyvěšení
záměru prodeje části pozemku 254/1 nebyly podány žádné další nabídky. Dalo se hlasovat.
Hlasování: 5-0-0

Usnesení: ZO schvaluje prodej části pozemku 254/1 dle geometrického plánu o velikosti
54 m2 za cenu 16 300,- Kč pani Martině L. Kločko. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy
a vložení návrhu na vklad na katastrální úřad.
K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s se skutečností, že část Školní ulice v Předhradí není
ve vlastnictví obce. Navrhuje proto zahájit jednání v vlastníky parcely 11/2 v k.ú. Předhradí o
možném řešení tohoto stavu.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení: ZO schvaluje návrh starosty a pověřuje ho k jednáním s vlastníky parcely
11/2 v k.ú. Předhradí. O průběhu jednání budou podávány průběžné informace.
K bodu 8. Zastupitelstvo obce pokračuje v jednání z předchozích schůzí o řešení problému
mateřské školy. Starosta navrhl vyhlásit výběrové řízení na dodání stavby nové mateřské
školky na části parcely 93 v k.ú. Předhradí. Zadání výběrového řízení bude vypsáno na
dodávku stavby včetně inženýrských prací.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení: ZO pověřuje starostu k vyhlášení výběrového řízení na dodání stavby
mateřské školy, včetně inženýrských prací.
K bodu 9. V tomto bodě se nikdo nepřihlásil.
K bodu 10. Do diskuze se nikdo nepřihlásil
K bodu 11. Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o
hlasování.
K bodu 12. Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil
zasedání v 20:15 hodin.
V Pňově-Předhradí 11.5.2010
Zapsal Tomáš Tůma ………………………..
Ověřili pan Irena Hrdinová …………………pan Libor Šafránek………………………..

…………………………………..
Ing. Vlastimil Hlavatý
místostarosta

……………………………
Tomáš Tůma
starosta

