Zápis č. 6/11
z 6. zasedání zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 14.3.2011
Přítomni: dle presenční listiny
Program:
1. Zahájení – schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu.
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 14.2.2011
4. Rozpočtové opatření č. 2
5. Projednání záměru s hasičárnou v Předhradí
6. Projednání zřizovací listiny mateřské školky.
7. Projednání možného využití nově nabytých budov bez č.p. na stavební parcele
150 a 168 v k.ú. Pňov. Stodola a bývalá váha v areálu bývalého JZD Pňov.
8. Projednání pronájmu p.č. 95/1 v k.ú. Pňov (Novák u odchovny)
9. Projednání pronájmu části p.č. 935/1 v k.ú. Pňov o výměře 50m2 (zmrzlina)
10. Projednání nabídek na dodání vybavovacích prvků do mateřské školky
11. Projednání otevřeného dopisu ČCE
12. Diskuse
13. Návrh usnesení
14. 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 paní Irena Hrdinová a pan
Marcel Ontl.
K bodu 3. Zápis 3. ZO ze dne 10.1.2011 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 14.2.2011 bez připomínek.
K bodu 4. Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovými opatřeními č. 2.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2
K bodu 5 – Starosta seznámil přítomné s výsledkem zveřejnění záměru prodeje objektu
hasičské zbrojnice Předhradí za cenu dle znaleckého posudku – nebyly obdrženy žádné
nabídky. Byl dán návrh na prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje prodloužení lhůty pro podání nabídek na koupi hasičské
zbrojnice za odhadní cenu do 8.4.2011.
Ad 6. – Starosta seznámil přítomné s návrhem konceptu zřizovací listiny rozpočtové
organizace Mateřská školka Pňov-Předhradí.
Dalo se hlasovat.

Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schválilo koncept zřizovací listiny rozpočtové organizace Mateřská školka
Pňov-Předhradí a pověřuje starostu přípravou a podpisem finální, právně potvrzené
zřizovací listiny dle tohoto konceptu.
Ad 7. – Starosta seznámil přítomné s návrhem možného využití nově nabytých budov bez č.p.
na stavební parcele 150 a 168 v k.ú. Pňov. Stodola a bývalá váha v areálu bývalého JZD
Pňov. Stodola bude využita pro potřeby sběrného dvora, o budovu bývalé váhy projevila
zájem místní kynologická organizace – pronájem za stávajících podmínek.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schválilo využití stodoly pro potřeby sběrného dvora a pronájem budovy
bývalé váhy místní kynologickému klubu za roční nájemné 2 tis Kč.
Ad 8. – Starosta seznámil přítomné s nabídkou pronájmu p.č. 95/1 v k.ú. Pňov od pana
Nováka. Nabídka obsahuje nájemné 20 000,- Kč/rok a navrhuje uzavření smlouvy na dobu do
31.12.2016.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schválilo nabídku od pana Nováka. Roční nájemné 20 000,- Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy. Zároveň pověřuje starostu úpravou Nájemní smlouvy tak,
aby bylo možné tuto smlouvu vypovědět dříve než před jejím vypršením.
Ad 9. – Starosta seznámil přítomné s nabídkou na pronájem části p.č. 935/1 v k.ú. Pňov o
výměře 50m2 (zmrzlina) od Lotos Kolín, a to do 31.12.2011 za cenu 2000,- Kč
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schválilo nabídku od Lotos Kolín a pověřuje starostu obce k podpisu
nájemní smlouvy. Cena nájemného 2000,- Kč/rok
Ad 10. – Starosta seznámil přítomné s nabídkami na dodání vybavovacích prvků do mateřské
školky – byly obdrženy dvě nabídky, od pana Nováka Libora a od Truhlářství Říha s.r.o.
Usnesení: ZO shledalo nabídky na vybavení MŠ jako nedostatečné a pověřilo starostu
obce pokračováním v jednání, zajištění potřebných atestů, a zejména důkladným
prověřením kvality dodávaného vybavení - zejména lůžek.
Ad 11. – Starosta seznámil přítomné s otevřeným dopisem ČCE. Proběhla diskuse, autorka
dopisu se bohužel nedostavila.
Usnesení: ZO pověřuje Davida Rovného sestavením dopisu, který bude reagovat na
otevřený dopis ČCE
Ad 12. – Diskuse – v diskusi bylo hovořeno o stále vzrůstající dopravě na tzv. Jižní spojce,
což má neblahý vliv na její kvalitu. ZO přislíbilo, že se tímto bodem bude zabývat. Dále pan
starosta seznámil přítomné s postupem prací na hydroelektrárně u jezu Velký Osek, kde bylo
zhotovitelem prací přislíbeno omezení hluku o víkendech. Dále pan starosta seznámil
přítomné s postupem prací v přípravě změny územního plánu. Vše bez připomínek.
Ad 13. - Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o hlasování.

Ad 14. – Mimo program starosta seznámil přítomné s nutností uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo č.04/2010 ze dne 14.6.2010, kterým se mění článek č. III, a to konkrétně
termín ukončení prací z 15.3.2011 na 30.4.2011. Důvodem je zpoždění při zhotovení
elektrické přípojky ze strany ČEZ.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schválilo podpis dodatku dle návrhu zhotovitele (PMS stavební), protože
zpoždění nebylo způsobeno dodavatelem prací, ale třetí stranou a pověřuje starostu
neprodleným podpisem dodatku.
Ad 15. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil
zasedání v 19:00 hodin.
V Pňově-Předhradí 14.3.2011

Zapsal David Rovný ………………………..

Ověřili paní Irena Hrdinová ………………… pan Marcel Ontl ………………………..

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

……………………………
Tomáš Tůma
starosta

