Zápis č. 45/14
z 45. zasedání zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 12.5.2014
Přítomni: dle presenční listiny
Program:
1. Zahájení – schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu.
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 14.č.2014
4. Zhodnocení průzkumu zájmu o vodovod.
5. Stanovení počtu zastupitelů na volební období 2014 – 2018
6. Informace k cyklostezkám
7. Projednání rozšíření výrobního závodu ve Velimi (dešťová voda do meliorace)
8. Žádost o pronájem pozemku 1038/2 a části pozemku 912/3 v k.ú. Klipec.
9. Projednání daru od HZS Nymburk Ford Transit s časomírou.
10. Oznámení termínu konání ustavujícího zasedání spolku „Klidný život podel
silnice I/38“ (22.5.2014 od 18:00 v zasedací místnosti ZO Pňov-Předhradí)
11. Dotazy a připomínky zastupitelů.
 Zápis dědí to MŠ
 Stav dotace na rekonstrukci budovy bývalé školy
 Stav dotace na opravu úřadu
 Stav dotace na Opalinek
 Stav dotace na příjezdovou cestu do PZ
12. Diskuse.
13. Návrh usnesení
14. 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 Salava
Michal.
K bodu 3. Zápis ZO ze dne 14.4.2014 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 14.4.2014 bez připomínek.
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s výsledkem hodnocení vodovodu. (viz příloha)
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení na
stavbu vodovodu pro obec Pňov-Předhradí.

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s povinností určit počet zastupitelů na další volební
období 2014 – 2018. Starosta navrhuje ponechat stejný počet 7 členů. Po projednání se
dalo hlasovat.
Hlasování: 5-0-0

Usnesení: ZO schvaluje počet členů zastupitelstva na období 2014-2018 v počtu 7 členů.
K bodu 6. Starosta informoval přítomné o vývoji projektové dokumentace na cyklostezku
Poděbrady Pňov.
Usnesení: ZO bere na vědomí vývoj v přípravě projektové dokumentace cyklostezky
Poděbrady- Pňov
K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s žádostí o vyjádření rozšíření podniku ball. Jedná se o
připojení dešťové kanalizace na meliorační příkop. Po projednání se dalo hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO nesouhlasí s likvidací dešťových vod z rozšíření podniku ball Velim.
K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Václava Lebedy o pronájem pozemku
p.č. 1038/2 a části pozemku 912/3 v k.ú. Klipec. Po projednání se dalo hlasovat.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje pronájem pozemků p.č. 1038/2 a části pozemku 912/3 v k.ú.
Klipec za částku 800,- Kč/rok.
K bodu 9. Starosta seznámil přítomné s možností získat bezplatným převodem z HZS
Nymburk hasičské auto Ford Transit
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje bezplatný převod vozu Ford Transit včetně časomíry.
K bodu 10. Starosta seznámil přítomné s termínem konání ustavujícího zasedání pro spolek
„Klidný život podél I/38“ na 22.5.2014.
Usnesení: ZO bere na vědomí termín konání ustavujícího zasedání spolku „Klidný život
u silnice I/38“
K bodu 11. V tomto bodě byly projednány tyto body
 Zápis dědí to MŠ
 Stav dotace na rekonstrukci budovy bývalé školy
 Stav dotace na opravu úřadu
 Stav dotace na Opalinek
 Stav dotace na příjezdovou cestu do PZ
K bodu 12. Do diskuze se nikdo nepřihlásil
K bodu 13. - Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o
hlasování.
K bodu 14. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil
zasedání v 20:25 hodin.
V Pňově-Předhradí 12.5.2014
Zapsal Tomáš Tůma ………………………..

Ověřili David Rovný ………………… a Salava Michal ………………………..

…………………………………..
Pavlíček Jan
místostarosta

……………………………
Tomáš Tůma
starosta

