
Zápis č. 40/13 

Přítomni: dle presenční listiny 
z  40. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 2.12.2013  

Program: 
1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 11.11.2013 
4. Rozpočtové opatření 12 
5. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2014 
6. Projednání založení občanského sdružení „Lepší Život U I/38“ 
7. Projednání změn hranic katastrálních územní Pňov, Předhradí, Klipec 

(pozemková úprava) 
8. Projednání projektu obnovy základní školy v obci Pňov-Předhradí. 
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 6 zastupitelů, zastupitelstvo je schopné usnášení. 
Program byl schválen.  
Hlasování: 6-0-0 
 
K bodu 2. Ověřovateli zápisu byli dle čl. VII.,odst.5., JŘ určeni Šíma František a Marcel 
Ontl. 
 
K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 11.11.2013 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 11.11.2013 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 12.     
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 6-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 12. 
 
K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2014 doplněný o plánované 
investiční akce. Rozpočet je vyrovnaný v paragrafovém znění. 
 Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 6-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2014 v paragrafovém znění jako 
vyrovnaný.    
  
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s dalšími korky vedoucími k založení občanského 
sdružení „Lepší Život U I/38“. Připomněl, že toto sdružení se bude snažit prosadit více 
bezpečnostních opatření v obci Pňov-Předhradí na silnici I/38. Ustavující zasedání se starosta 
pokusí svolat do konce roku 2013.     
 
Usnesení: ZO bere na vědomí vývoj ve věci založení občanského sdružení „Lepší Život u 
I/38“  



 
K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s návrhem změn hranic katastrálních území Pňov, 
Předhradí, Klipec. Změnou hranic dojde k narovnání linie hranice katastrálních území.  
Dalo se hlasovat 
Hlasování: 6-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje změnu hranic katastrálních území Pňov-Předhradí, Klipec, dle 
předloženého návrhu.      
 
K bodu 8. Starosta seznámil přítomné se záměrem obnovení základní školy. Po několika 
předchozích jednáních a zjišťování informací starosta navrhuje, aby obec Pňov-Předhradí, 
nechal zpracovat projektovou dokumentaci na požadované úpravy stávající budovy, která do 
roku 2004 jako škola fungovala. Pan Monček přednesl model dočasného fungování školy, 
před rekonstrukcí. Školu bude provozovat školská právnická osoba se sídlem v budově č.p. 93 
ve Školní ulici. Před rekonstrukcí bude fungovat v náhradních prostorech v Poděbradech. 
Zastupitelstvo požaduje právní rozbor závazků vycházejících se souhlasem nahlášení sídla do 
budovy ve vlastnictví obce. Starosta připomněl dotační tituly, do kterých by bylo možné 
projekt rekonstrukce napasovat a přislíbil spolupráci na zpracování žádosti. Závěrem bylo 
řečeno, že zastupitelstvo obce projekt obnovení školy v obci Pňov-Předhradí podporuje a 
v případě, že realizace rekonstrukce budovy bude možné z finančního hlediska provést, vyjde 
provozovateli školy vstříc.          
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 6-0-0   
Usnesení: ZO schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 
budovy č.p. 93 ve Školní ulici. Pověřuje Michala Salavu a starostu obce k vedení dalších 
jednání.   
 
K bodu 9. K tomuto bodu se nikdo nepřihlásil      

 
K bodu 10. – Diskuse – 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 19:25 hodin. 
 
 
V Pňově-Předhradí 5.12.2013 
 
 
Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 
 
 
Ověřili Šíma František ………………… a Ontl Marcel  ……………………….. 
                         
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 
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