Zápis č. 14/11
z 14. zasedání zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 14.11.2011
Přítomni: dle presenční listiny
Program:
1. Zahájení – schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu.
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 10.10.2011
4. Rozpočtové opatření č. 10
5. Projednání záměru prodeje stavební parcely č. 167 v k.ú. Pňov
6. Projednání vyhlášky o místních poplatcích na rok 2010 (navýšení poplatku za
svoz TDO)
7. Projednání narovnání vlastnických vztahů a skutečností na p.č. 50/2 v k.ú.
Klipec
8. Projednán nabídek pronájmu na p.č. 104 v k.ú. Předhradí
9. Projednání nájemní smlouvy na autobusovou zastávku Pňov
10. Projednání žádosti paní Kločko o pronájem části veřejného prostranství
11. Schválení podpisu smluv na věcná břemena pro ČEZ Distribuce v rámci
rekonstrukce elektrifikace Klipec
12. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2012
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 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 Marcel Ontl a pan David
Rovný.
K bodu 3. Zápis ZO ze dne 10.10.2011 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 10.10.2011 bez připomínek.
K bodu 4. Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtového opatření č.10 – 9970,- Kč
příspěvek na obědy a 38 tis na přípojku pro hřiště Pňov.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.10
K bodu 5 – Projednání záměru prodeje stavební parcely č. 167 v k.ú. Pňov - starosta
seznámil přítomné s průběhem prodeje. Majitelem haly je pan Vejtruba.
Usnesení: ZO bere informaci o prodeji pozemku pod halou pana Vejtruby na vědomí.
K bodu 6 - Projednání vyhlášky o místních poplatcích na rok 2010 (navýšení poplatku
za svoz TDO) – Starosta seznámil přítomné s předpokládanou finanční bilancí svozu TDO za
rok 2011 a roky 2010, 2009, 2008, 2007. Zatímco meziročně v letech 2007, 2008, 2009 se

dařilo vzrůstající náklady držet v optimálním poměru vůči odvezenému množství odpadu,
výši poplatku za svoz TDO a týdennímu svozu, zejména otevřením sběrného místa a
navýšením počtu kontejnerů na tříděný odpad. V letech 2010 a 2011 došlo k výraznému
navýšení poplatku za skládkování, ceny za dopravu a množství odvezeného odpadu. Od roku
2006 došlo k navýšení poplatku za uskladněnou 1 tunu z 500,- Kč na 1020,- Kč. Cena nafty
stoupla z 24,- Kč/l na 34,- Kč/l. Z přednesených fakt je patrné, že obec dlouhodobě doplácí na
likvidaci odpadu nepřiměřenou částku. Dle republikového průměru doplácí obce na jednoho
občana cca 350,- Kč obec Pňov-Předhradí doplácí cca 600,- Kč. Vzhledem k tomu, že výhled
na roky 2012 – 2014 je opět ve znamení výrazného zdražování skládkového o přibližně 30%
navrhuje starosta zastupitelstvu změnu vyhlášky o místních poplatcích a schválení vyhlášky
nové, která dle zákona o odpadech umožní obci navýšit vybíraný poplatek za svoz TDO, který
pro rok 2012 navrhuje ve výši 550,- Kč. Zastupitelstvo projednalo návrh a vzhledem
k výhledu na další roky navrhuje již nyní počítat s tím, že se v dalších letech bude touto
vyhláškou zvyšovat meziročně o přibližně 10% poplatek za svoz TDO. Současně pověřuje
starostu k dalšímu sledování financování a návrhu možných opatření, která by vedla ke
zlepšení efektivity odpadového hospodářství obce.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení: ZO schvaluje navýšení poplatku za svoz TDO o 10% na rok 2012 a
v následujících letech o cca 10% ročně dle pohybu cen na skládce, dopravy a ostatních
nákladů a pověřuje starostu Obce přípravou příslušné vyhlášky.
K bodu 7 – Projednání narovnání vlastnických vztahů a skutečností na p.č. 50/2 v k.ú.
Klipec – starosta seznámil přítomné se stavem poměrů okolo pč 50/2 v kú Klipec, majitelka
Michniková Margita. Nutnost narovnání vlastnických vztahů byla navržena pro uvedení
poměrů do současného stavu, který odpovídá skutečnosti.
Usnesení: ZO bere na vědomí záměr narovnání vlastnických vztahů na pč 50/2 v kú
Klipec.
K bodu 8 - Projednán nabídek pronájmu na p.č. 104 v k.ú. Předhradí – starosta seznámil
přítomné s žádostí paní Evy Kutilové o pronájem pč 104 v kú Předhradí, louka, pro pastvu
koní, a to za cenu 3500,- Kč/rok.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení: ZO schvaluje pronájem pč 104 v kú Předhradí paní Evě Kutilové a pověřuje
starostu realizací.
K bodu 9 - Projednání nájemní smlouvy na autobusovou zastávku Pňov – Starosta
seznámil přítomné s nutností narovnání vlastnických vztahů v oblasti autobusové zastávky
Pňov – majitelem pozemku na kterém se zastávka nachází je nyní pan Petr Koláčný. Čekárna
není zaměřena a její vlastník je neznámý. Konečný vztah by měl být nájemní smlouva
s panem Kolárnám na pozemek autobusové zastávky a čekárna ve vlastnictví obce.
Usnesení: ZO bere na vědomí nutnost narovnání vlastnických vztahů autobusové
zastávky Pňov a pověřuje starostu realizací.
K bodu 10 - Projednání žádosti paní Kločko o pronájem části veřejného prostranství –
Starosta seznámil přítomné s žádostí paní Kločko o pronájem části veřejného prostranství za
účelem umístění plotu a vytvoření hranice na veřejném prostranství.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 5-0-0

Usnesení: ZO zamítá žádost paní Kločko o pronájem části veřejného prostranství a
pověřuje starostu obce přípravou písemné odpovědí paní Kločko.
K bodu 11 – Schválení podpisu smluv na věcná břemena pro ČEZ Distribuce v rámci
rekonstrukce elektrifikace Klipec.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení: ZO schvaluje podpis smluv na věcná břemena pro ČEZ Distribuce v rámci
rekonstrukce elektrifikace v Klipci.
K bodu 12 – Starosta předložil zastupitelstvu projednaný návrh rozpočtu obce PňovPředhradí na rok 2012, přítomné seznámil s příjmy a výdaji na rok 2012.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení: ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2012
K bodu 13. – Diskuse – nikdo nedal podnět k diskusi.
K bodu 14. - Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o
hlasování.
K bodu 15. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil
zasedání v 19:00 hodin.
V Pňově-Předhradí 14.11.2011

Zapsal David Rovný ………………………..

Ověřili paní Marcel Ontl ………………… pan David Rovný ………………………..

…………………………………..
Pavlíček Jan
místostarosta

……………………………
Tomáš Tůma
starosta

