
Zápis č. 16/12 

Přítomni: dle presenční listiny 
z 16. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 09.1.2012  

Program: 
1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 12.12.2011 
4. Rozpočtové opatření č. 11 
5. Projednání zahájení budování kamerového systému v obci Pňov-Předhradí 
6. Projednání rekonstrukce první třídy v budově bývalé školy. 
7. Projednání vyhlášení výběrového řízení na pracovní sílu na údržbu zeleně a 

ostatní práce. 
8. Projednání návrhu smlouvy na poskytování sociálních služeb 
9. Projednání vnitřních směrnic na vedení účetnictví. 
10. Úhrada splátky SFŽP pro Svazek obcí Jižní Polabí 144 448,- Kč  
11. Diskuse  
12. Návrh usnesení 
13. 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 Michal Salava a David 
Rovný. 
 
K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 12.12.2011 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 12.12.2011 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtového opatření č.11 – 
převedení UZ leasingu na traktor Belarus. 
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.11 
 
K bodu 5 – Projednání zahájení budování kamerového systému v obci Pňov-Předhradí 
 - starosta seznámil přítomné se záměrem vybudování kamerového systému v obci. Kamerový 
systém by sestával z mediálního serveru, obslužného software a kamer. Pro první fázi 
projektu je navržena částka 75 tis. Kč bez DPH. 
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje vybudování kamerového systému v obci a pověřuje starostu 
realizací s maximálními výdaji pro první fázi ve výši 75 tis Kč bez DPH. 
 
K bodu 6 - Projednání rekonstrukce první třídy v budově bývalé školy – Starosta 
seznámil přítomné se záměrem rekonstrukce místnosti v budově bývalé školy – 1.třídy. 



Rekonstruovaná místnost by měla sloužit primárně pro potřeby obce, zasedání zastupitelstva, 
dále pak například pro výstavy a další potřeby obyvatel obce a místních organizací. Koncepce 
je navržena v rekonstrukci topení (nahrazení starého systému novým, decentralizace topení), 
oprava elektroinstalace, apod. 
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rekonstrukci třídy v bývalé budově školy a pověřuje starostu 
přípravou rozpočtu a organizací přípravných prací tak, aby rekonstrukce byla 
dokončena do 13.2.2012. 
 
K bodu 7 – Projednání vyhlášení výběrového řízení na pracovní sílu na údržbu zeleně a 
ostatní práce – starosta seznámil přítomné s možnostmi obsazení pracovního místa na údržbu 
zeleně a ostatní práce v obci. Možnosti jsou využití externích služeb, nebo zaměstnání nové 
pracovní síly jako v minulém období, nebo možnost využití nabídky úřadu práce a zaměstnání 
uchazečů vedených na UP. Externí služby by byly pro obec nepředvídatelně nákladné, 
zaměstnání vlastní síly znamená cca 280 tis/rok, využití UP max 120 tis/rok. Systém bude 
fungovat tak, že obec ve spolupráci s UP najdou vhodného kandidáta – nezaměstnaného, který 
bude práce v obci vykonávat. Bude to hlavní člověk, který bude v obci zaměstnán 
dlouhodobě, UP zaplatí zdravotní a sociální pojištění a obec dorovná plat tak, aby byl 
ohodnocen v součtu ve stejné výši, jako kdyby byl u obce zaměstnán přímo (dle tabulkového 
ocenění). Délka zaměstnání bude 9 měsíců, po zbytek roku jeho služeb nebude potřeba, tak si 
vybere dovolenou a zůstane doma. Při tomto systému je možné využít k tomuto člověku i 
dalšího z UP, pokud bude třeba, neboť UP může nově nezaměstnaným za určitých podmínek 
obecně prospěšné práce nařídit. 
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje záměr zajištění obecních zejména sezónních prací využitím 
nezaměstnaných z úřadu práce a pověřuje starostu realizací tak, aby celkové roční 
náklady nepřevýšily 120 tis Kč. 
 
K bodu 8 - Projednání návrhu smlouvy na poskytování sociálních služeb – starosta 
seznámil přítomné s návrhem smlouvy na poskytování sociálních služeb od Centrum 
sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s. Smlouva by zajišťovala asistenci imobilních 
občanům v obci. Smlouva byla shledána jako nevýhodná, takže bylo navrhnuto, aby ti, kteří 
asistenci potřebují, využili místních služeb společnosti Pragom CS, s.r.o 
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO zamítá návrh smlouvy o poskytování sociálních služeb s o.p. společností 
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady a pověřuje starostu obce zajištěním 
sociálních služeb prostřednictvím místní společnosti Pragom CS, s.r.o. 
 
K bodu 9 - Projednání vnitřních směrnic na vedení účetnictví – Starosta seznámil 
přítomné s návrhy vnitřních směrnic 1/2012, 2/2012, 3/2012 k vedení účetnictví a současně 
navrhl, že veřejnoprávní kontrola v příspěvkové organizaci MŠ Pňov-Předhradí bude 
prováděna 1x za rok. Zastupitelé návrh projednali. 
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje vnitřní směrnice 1/2012, 2/2012, 3/2012 k vedení účetnictví a 
návrh o veřejnoprávní kontrole v příspěvkové organizaci MŠ Pňov-Předhradí, které 
bude prováděna 1x za rok.  



 
K bodu 10 - Úhrada splátky SFŽP pro Svazek obcí Jižní Polabí 144 448,- Kč – Starosta 
seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.12 – úhrada splátky půjčky SFŽP pro Svazek 
Jižní Polabí. 
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.12 
 
K bodu 10. – Diskuse – nikdo nedal podnět k diskusi. 
 
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 19:00 hodin. 
 
 
V Pňově-Předhradí 9.1.2012 
 
 
 
 
Zapsal David Rovný  ……………………….. 
 
 
 
 
Ověřili Michal Salava ………………… a David Rovný  ……………………….. 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 
 


