
Zápis č. 33/13 
z  33. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 10.6.2013  
Přítomni: dle presenční listiny 
Program: 

1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 13.5.2013 
4. Rozpočtové opatření č.6 
5. Projednání nákupu nové sekací techniky.  
6. Informování o průběhu vyhlášeného stavu ohrožení vodou pro celý středočeský 

kraj. 
7. Vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na 

odbahnění Karasova ramena Starého Labe a části Jezera.  
8. Nefunkční kanalizace 
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 5 zastupitelů, zastupitelstvo je schopné usnášení. 
Program byl schválen.  
Hlasování: 5-0-0 
 
K bodu 2. Ověřovateli zápisu byli dle čl. VII.,odst.5., JŘ určeni Marcel Ontl a Michla Salava. 
 
K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 13.5.2013 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 13.5.2013 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6 
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 5-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6 
 
K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s návrhem pořízení nové sekačky na veřejné 
prostranství. Stávající sekačka Etesia HYDRO 100 by sloužila pouze pro sekání fotbalového 
hřiště. Obec by zajišťovala pouze PHM a servis. Sekání bude provádět proškolená osoba z TJ 
Předhradí. Nabídky na nový sekací stroj, včetně jeho financování předloží starosta na dalším 
zasedání. 
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 5-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje nákup nové sekačky a pověřuje starostu k zajištění nabídek a 
možností financování.  
 
K bodu 6. Starosta informoval přítomné o vyhlášení stavu ohrožení povodní pro celou ČR. 
V Obci Pňov-Předhradí byla povodeň způsobena vodou z polí, která se hrnula do ulice 
Opalinek. Včasným zásahem SDH Pňov bylo zamezeno dalšímu rozlévání a pročištěním 



kanalizace byl zajištěn trvalý odtok. Jednotky SDH Pňov a SDH Klipec zasahují na nejvíce 
postižených místech na okrese Nymburk. Krizový štáb zřízen v Klubovně SDH Pňov na hřišti 
v Pňově. 
Usnesení: ZO bere na vědomí stav ohrožení a informace k povodním.  
  
K bodu 7. Starosta seznámil přítomné se záměrem odbahnění Karasova a Starého Labe. 
Předložil připravené podklady pro výběrové řízení na projektanta. Navrhl vytvořit poptávku, 
která bude sloužit spíše jako zjištění nejnižší ceny.   
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 5-0-0   
Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění poptávky na výběr projektanta na zpracování 
dokumentace k odbahnění Starého Labe a Karasova.                                                                         
 
K bodu 8.  Starosta seznámil přítomné s problémem s kanalizačním řádem, který byl 
v důsledku vytrvalých dešťů částečně zaplaven a je tedy nefunkční. Dobrou spoluprací s VAK 
Nymburk se daří jímky vyprazdňovat a občané ve svých domovech tedy téměř nic nepoznají.      
Usnesení: ZO bere na vědomí poruchu na kanalizačním řádu.  
 
K bodu 9.  V tomto bodě 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 19:15 hodin. 
 
 
V Pňově-Předhradí 13.6.2013 
 
 
Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 
 
 
 
 
Ověřili Marcel Ontl ………………… a Michal Salava  ……………………….. 
                         
 
 
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 
 


