
Zápis č. 18/12 

Přítomni: dle presenční listiny 
z  18. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 12.3.2012  

Program: 
1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 13.2.2012 
4. Rozpočtové opatření č.2 
5. Volba členů kontrolního, finančního výboru a aktualizace podpisových vzorů. 
6. Projednání žádosti pana Nováka o pronájem  
7. Projednání převodu částky 144 448,- Kč na účet 51-7255330257/0100 SOJP 
8. Informování o stavu kanalizačního řádu a stavu řešení problémů při údržbě. 
9. Informování o zahájení výkopových prací na elektrickém vedení v Předhradí. 
10. Projednání zadání poptávky na ocenění rekonstrukci části budovy bývalé školy. 
11. Shrnutí zimní údržby a projednání oprav místních komunikací. 
12. Projednání prodeje části pozemku p.č. 93 v k.ú. Předhradí 
13. Zahájení přístavby kabin v Pňově. 
14. Projednání žádosti MŠ o převod hospodářského výsledku z roku 2011 do 

rezervního fondu. 
15. Diskuse. 
16. Návrh usnesení 
17. 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 4 zastupitelů, zastupitelstvo je schopné usnášení. Nepřítomní zastupitelé 
se omluvili. 
Program byl schválen.  
Hlasování: 4-0-0 
 
K bodu 2. Ověřovateli zápisu byli dle čl. VII.,odst.5., JŘ určeni Salava Michal a František 
Šíma. 
 
K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 13.2.2012 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 13.2.2012 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1  
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 4-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2 
 
K bodu 5. Starosta přivítal nového zastupitele pan Františka Šímu, který přebírá mandát 
místo pani Ing. Ireny Hrdinové. Nový zastupitel složil slib. Vzhledem k tomu, že pani Ing. 
Hrdinová vykonávala i funkci předsedy finančního výboru navrhuje starosta nové složení 
finančního a kontrolního výboru včetně podpisových vzorů. Finanční výbor: předseda pan 
Michal Salava a člen Marcel Ontl. Kontrolní výbor: předseda pan Ing Josef Beneš, členi pan 
Šíma František a David Rovný. 



Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 4-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje nové složení kontrolního a finančního výboru v tomto složení. 
Finanční výbor: předseda pan Michal Salava a člen Marcel Ontl. Kontrolní výbor: 
předseda pan Ing Josef Beneš, členi pan Šíma František a David Rovný. Včetně 
podpisových vzorů. 
 
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Josefa Nováka o pronájem části 
pozemku po provedené demolici odchoven prasat v Pňově. Konkrétně se jedná o části 
pozemků p.č. 107/38, 107/21 a 107/12 vedených v KN o celkové výměře 7500m2. 
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 4-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje záměr pronajmout části pozemků o celkové výměře 7500m2 po 
demolici odchoven prasat p.č. 107/38, 107/21 a 107/12. Pověřuje starostu obce ke 
zveřejnění záměru pronájmu.  
 
K bodu 7.  Starosta seznámil přítomné o potřebě zaplatit pravidelnou splátku úvěru od fondu 
životního prostření na výstavbu kanalizace. Jedná se o částku 144 448,- Kč, která bude 
převedena na provozní účet SOJP. 
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 4-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje převod částky 144 448,- Kč na účet SOJP 
 
K bodu 8.  Starosta informoval zastupitelstvo o stížnosti obsluhy kanalizačního řádu na nízký 
tlak v systému, nepřístupnost některých jímek a horší spolupráci s provozovatelem kanalizace. 
Na schůzce bylo dohodnuto navýšení počtu vývěv v Sokolči na náklady provozovatele a lepší 
spolupráce včetně dovybavení servisního vozu.  
 
K bodu 9.  Starosta informoval přítomné o zahájení výkopových prací na kabelizaci 
elektrického vedení v severní části Klipce. Před kolaudací bude provedena kontrolní 
prohlídka povrchů a sepsán předávací protokol. 
 
K bodu 10.  Starosta informoval přítomné o poměrně dobře zvládnuté zimní sezóně, co se 
týče odklízení sněhu a opravy výtluků. Vše bylo řešeno svépomocí s náklady pouze na PHM a 
suchou asfaltovou směs, čímž je možné zbylou rozpočtovanou finanční částku na zimní 
údržbu použít na pokrytí jiných výdajů.  
 
K bodu 11.  Starosta seznámil přítomné se záměrem možného vybudování cukrárny 
s občerstvením na části pozemku p.č. 93 v k.ú. Předhradí. ZO záměr projednalo včetně 
budoucího vypořádání s vlastnictvím pozemků a správy veřejného prostranství. Dalo se 
hlasovat. 
Hlasování: 4-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje záměr výstavby cukrárny s občerstvením na části pozemku 
p.č.93 v k.ú. Předhradí včetně budoucího uspořádání vlastnických práv k pozemku pod 
budovou a veřejným prostranstvím. Veřejné prostranství zůstane v majetku obce, která 
umožní investorovi jeho zpevnění dle projektové dokumentace. Pozemek pod budovou 
bude nabídnut investorovi k odkoupení za odhadní částku.   
 
K bodu 12.  Starosta informoval přítomné o udělení stavebního povolení na přístavbu garáže 
u budovy p.č. 142 v k.ú. Pňov (kabiny a klubovna SDH Pňov). Práce budou zahájeny 



svépomocí SDH Pňov za finanční spoluúčasti obce z utržených peněz za prodej hasičárny 
v Předhradí.  
 
K bodu 13. – Starosta seznámil přítomné s žádostí MŠ o převod hospodářského výsledku 
z roku 2011 ve výši 41 950.13,- Kč do rezervního fondu MŠ. Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 4-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje převod hospodářského výsledku MŠ z roku 2011 do rezervního 
fondu.  
 
K bodu 13. – Diskuse – starosta oznámil přítomným, že zimní údržba je i přes absenci 
obecního zaměstnance zajištěna. Dále oznámil přítomným, že v sousední obci Oseček se 
rozpadlo zastupitelstvo obce a jsou v přípravě nové volby. Do doby ustanovení nového 
zastupitelstva bude Obec Oseček řídit starosta, rozpočet na letošní rok byl schválen, nehrozí 
tedy žádné nebezpečí s prodlením v platbách, zejména pro spolek Jižní Polabí (ve kterém je i 
naše obec), které splácí úvěr na výstavbu kanalizace. 
 
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 12.3.2012 
 
 
 
 
Zapsal David Rovný  ……………………….. 
 
 
 
 
Ověřili Salava Michal ………………… a František Šíma  ……………………….. 
                         
 
 
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 
 


