
Zápis č. 43/14 

Přítomni: dle presenční listiny 
z  43. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 10.3.2014  

Program: 
1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 10.2.2014 
4. Rozpočtové opatření č.2  
5. Projednání výběrového řízení na dostavbu chodníků 
6. Projednání prodeje budovy bývalého obchodu v Klipci 
7. Projednání prodeje části pozemku 107/1 v k.ú. Pňov 
8. Projednání návrhu závěrečného účtu obce Pňov-Předhradí za rok 2013 
9. Projednání působnosti jednotlivých MAS na území obce Pňov-Předhradí 
10. Projednání vyřazení majetku z podrozvahy a jeho likvidace na sběrném dvoře 
11. Projednání dopravně bezpečnostních opatření k silnici I/38. 
12. Dotazy a připomínky zastupitelů. 
13. Diskuse. 
14. Návrh usnesení 
15. 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 Šíma František a Marcel 
Ontl. 
 
K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 10.2.2014 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 10.2.2014 bez připomínek.  
 
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2      
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 5-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2.  
 
K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s výzvou stavebním firmám na dodání stavby chodníku 
od autobusové zastávky k Sokolečské ulici a od ulice Opalinek na konec obce směrem na 
Kolín.  
 Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 5-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje výzvu k podání nabídek na dodání stavby chodníků od 
autobusové zastávky v Předhradí k Sokolečské ulici a od ulice Opalinek na konec obce 
směr Kolín.      
  



K bodu 6. Starosta seznámil přítomné se záměrem obce prodat z majetku obce nemovitost v 
Klipci č.p. 27 včetně parcely č. 66. o celkové výměře 420 m2

dalo se hlasovat. 

. Dle odhadu je tržní cena této 
nemovitosti a pozemku 670 000,- Kč.      

Hlasování: 5-0-0 
Usnesení: ZO záměr prodeje domu č.p. 27 v Klipci včetně pozemku p.č. 66 o celkové 
výměře 420 m2

 
. Požadovaná částka 670 000,- Kč.          

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Dušana Pavlíčka na odkup části 
pozemku p.č. 107/55 v k.ú. Pňov o výměře 1141 m2. Nabízená cena za 1m2

Dalo se hlasovat 

 je 200,- Kč. 
Celková nabízená suma je 230 000,- Kč.    

Hlasování: 4-0-1 
Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 107/55 v k.ú. Pňov dle geometrického 
plánu č. 21/2014 o celkové výměře 1141m2

 

 za cenu 230 000,- Kč panu Dušanu 
Pavlíčkovi.      

K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu obce Pňov-Předhradí.          
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 5-0-0   
Usnesení: ZO schvaluje návrh závěrečného účtu obce Pňov-Předhradí. Závěrečný účet 
bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dní.  
 
K bodu 9. Starosta seznámil přítomné s jednáním ohledně vzniku nové místní akční skupiny 
(MAS), která by vznikla ve spolupráci s obcemi Cerhenice, Velim, Sokoleč, Oseček, Břežany, 
Křečhoř, Radim, Velký Osek, Veltruby, Dobřichov. Vzhledem k tomu, že není možné aby 
obec byla ve dvou MAS najednou, bude potřeba dnes rozhodnout za obec Pňov-Předhradí 
zůstane v MAS Podlipansko, nebo zda bude spolupracovat na vzniku nové MAS. Každý ze 
zastupitelů se k bodu vyjádřil.           
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 5-0-0   
Usnesení: ZO svou územní příslušností pro období 2014 – 2020 zůstave v MAS 
Podlipansko. 
 
K bodu 10. Starosta seznámil přítomné se seznamem majetku vedeném v podrozvaze.            
Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 5-0-0   
Usnesení: ZO schvaluje vyřazení části majetku z podrozvahy. 
 
K bodu 11. Starosta seznámil přítomné s vývojem jednáním ohledně dopravně 
bezpečnostních opatření podél silnice I/38.            
 
K bodu 12. V tomto bodě informoval Starosta obce o účasti na většině výročních schůzí 
místních organizací a sdružení. Stručně shrnul informace o hospodaření na pronajatém 
obecním majetku.     

 
K bodu 13. – Diskuse – Do diskuze se přihlásil Pavel Vedral, který částečně informoval o 
dění na výroční schůzi MRO Pňov. Hlavním bodem byla „Louže“ a chytání rybiček. 
Připomněl dohodu, kterou mezi sebou mají uzavřené obec a MRO. Upozornil na pozdě 
umístěnou informaci o způsobu a termínech umožněného lovu na Louži. Dále upozornil na to, 
že doposud nebylo umístěno slibované čerpadlo, které bude okysličovat vodu. Závěrem 



přednesl požadavek na změnu dohody mezi MRO Pňov a obcí ohledně možného lovu na 
Louži. Předmětem požadavku je úplný zákaz odnášení jakýchkoliv ryb od vody. Tedy ani 
nástražní rybičky, které nachytají rybáři mladší 18 let, kterým je to doposud umožněno. – 
Starosta stručně reagoval, přislíbil umístění čerpadla do poloviny dubna 2014. Změnu dohody 
projedná ZO na dalším jednání.  
 Dalším bodem diskuze bylo nedávná událost s nastraženými hřebíky v ulici V Rákosí. 
O nastražené hřebíky si několik řidičů propíchlo pneumatiky. Starosta připomněl historii 
týkající se průjezdnosti a průjezdů touto ulicí včetně stížností a předchozích jednání a dohod. 
Umístěné hřebíky řeší policie. Jako další opatření ke zklidnění situace v ulici V Rákosí zmínil 
výstavbu příjezdové cesty do průmyslové zóny. Tento projekt je ve fázi schváleného 
územního řízení a je 4 dny podána žádost o stavební povolení. Do 10.4.2014 bude podána 
žádost o dotaci na tento projekt.         
 
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 20:25 hodin. 
 
 
V Pňově-Předhradí 14.3.2014 
 
 
Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 
 
 
Ověřili Šíma František ………………… a Ontl Marcel  ……………………….. 
                         
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 


