
Zápis č. 31/13 
z  31. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 8.4.2013  
Přítomni: dle presenční listiny 
Program: 

1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 11.3.2013 
4. Rozpočtové opatření č.4 
5. Projednání převodu výsledku hospodaření MŠ do rezervního fondu 
6. Projednání provozu MŠ Pňov-Předhradí a investic do okolí budovy 
7. Projednání žádosti o pronájem pozemku (zmrzlina) 
8. Projednání žádosti o pronájem části budovy č.p. 42 v Klipci (hasičárna) 
9. Projednání upozornění na dění v ulici V Rákosí 
10. Dotazy a připomínky zastupitelů. 
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 David rovný a Michla Salava. 
 
K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 11.3.2013 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 11.3.2013 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4 
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 
 
K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s žádosti pani ředitelky MŠ Pňov-Předhradí o navýšení 
kapacity MŠ z 24 dětí na 25 dětí. Důvodem je velký zájem rodičů o umístění dětí. Díle pak 
seznámíl přítomné s žádostí o převod hospodářského výsledku MŠ Pňov-Předhradí z roku 
2012 ve výši 71 228,33,- Kč do rezervního fondu MŠ. Přebytek bude použit na 
spolufinancování úpravy zahrady, výsadby zeleně, pořízení herních prvků a úhradu za 
potřebné revize včetně rozboru vody ve studni MŠ.      
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje navýšení kapacity dětí v MŠ Pňov-Předhradí z 24 na 25. Dále 
schvaluje převod hospodářského výsledku MŠ z roku 2012 ve výši 71 228,33,- Kč do 
rezervního fondu MŠ.  
 



K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s naplněností školky a představil možný výhled 
obsazenosti na školní rok 2013/2014 včetně počtu volných míst. Pani ředitelka MŠ Pňov-
Předhradí  Bc. Jan Suchá vysvětlila kritéria, která budou rozhodující při zápisu do MŠ, včetně 
plánovaných úprav zahrady kolem budovy MŠ. Bylo dohodnuto, že projednání provozu MŠ 
na další školní rok se stane pevným bodem v programu zastupitelstva vždy měsíc před 
zápisem. Dojde tím k lepší informovanosti zastupitelů a zájemců o umístění dětí do MŠ. 
  
K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s žádostí firmy Lotos Kolín s.r.o. o pronájem pozemku 
k umístění stánku se zmrzlinou. Jedná se o jedinou nabídku na zveřejněný záměr pronájmu.   
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 7-0-0   
Usnesení: ZO schvaluje s přihlédnutím k uvedenému k tomuto bodu na zasedání ZO 
dne 11.3.2013 pronájem pozemku pod stánkem se zmrzlinou Na Návsi v Pňově.                                       
 
K bodu 8.  Starosta seznámil přítomné s žádostí SDH Klipec o pronájem části hasičárny 
v Klipci.   
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje pronájem části budovy č.p. 42 v Klipci SDH Klipec.  
 
K bodu 9. Starosta seznámil přítomné se stížností pana Jana Kořečka žijícího v domě v ulici 
V Rákosí. Poslední dobou je zde zvýšený provoz těžkých vozidel, který postupně ničí ulici, a 
udusává podloží. Je možné se domnívat, že díky tomu se začínají objevovat na jeho domě 
praskliny na nosných zdech. ZO situaci projednalo. Návrhem řešení, je umístění zákazu 
průjezdu touto ulicí vozidlům nad 3,5t. pole a průmyslová zóna jsou obslužné zpevněnou 
komunikací k bývalému JZD.     
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 7-0-0   
Usnesení: ZO schvaluje umístění zákazů vjezdu nad 3,5t do ulice V Rákosí a pověřuje 
starostu k zajištění všech potřebných povolení.                                                                        
 
 
K bodu 10.  V tomto bodě se nikdo nepřihlásil 
 
K bodu 11. – Diskuse – Do diskuze se nikdo nepřihlásil   
 
K bodu 12. - Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o 
hlasování. 
 
K bodu 13. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 
zasedání v 19:15 hodin. 
 
 
V Pňově-Předhradí 9.4.2013 
 
 
Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 
 
 
 



 
Ověřili David Rovný ………………… a Michal Salava  ……………………….. 
                         
 
 
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 
 


