Zápis č. 10/15
z 10. zasedání zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 14.9.2015
Přítomni: dle presenční listiny
Program:
1. Zahájení – schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu.
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 13.7.2015
4. Rozpočtové opatření č. 7
5. Projednání úprav kanalizačních jímek a opětovné požádání VAK Nymburk o
řešení zaplavování jímek dešťovou vodou.
6. Projednání prodeje pozemku p.č. 933/23 v k.ú. Pňov
7. Projednání vyhlášení výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace
ke stavebnímu povolení na vodovod Pňov-Předhradí
8. Projednání strategie MAS Podlipansko na rok 2016 - 2023
9. Projednání podpisu smlouvy s firmou Gemos na umístění úsekového měření.
10. Projednání příspěvku TJ Předhradí ve výši 21 500,- Kč
11. Projednání opravy zavodňovacího kanálu Labe – Karasovo – Staré Labe –
Jezero - Labe
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 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 Salava Michal a Martina
Matějková.
K bodu 3. Zápis ZO ze dne 13.7.2015 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 13.7.2015 bez připomínek.
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 7
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7
K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Jiřího Matějky o řešení zatopování
kanalizační jímky před jeho domem, na které upozornil již v červnu 2013. Při větších deštích
je autobusová zastávka zaplavována dešťovou vodou. Po jednání dne 26.8.2015 s panem
Matějkou přímo na místě bylo dohodnuto, že obec zajistí odvodnění zastávky a prohloubení
příkopu podél silnice I/38 směrem na Poděbrady. Po tomto opatření bude probíhat sledování
místa při trvalejších deštích. V případě, že se zaplavování jímky bude opakovat, bude
navrženo další řešení.
Usnesení: ZO bere na vědomí provedená opatření k odvodnění dešťové vody na
autobusové zastávce v Předhradí směr Poděbrady.
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné nabídkou pan Michala Salavy na odkoupení části
pozemku 933/23 dle geometrického plánu.
Dalo se hlasovat
Hlasování 6-0-0

Usnesení: ZO schvaluje prodej části pozemku 933/23 v k.ú. Pňov za částku 3 500,- Kč
dle geometrického plánu.
K bodu 7. Starosta informoval přítomné o pokračující práci na přípravě vodovou. Informoval
o změnách podmínek k podání žádosti o dotaci, které mimo jiné vyžadují přesný výkaz
výměr, který z dokumentace k ÚR není možné zpracovat. Navrhuje tedy připravit výzvu na
zpracování PD ke stavebnímu povolení.
Dalo se hlasovat
Hlasování 6-0-0
Usnesení: ZO schvaluje výzvu na přípravu projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení pro vodovod Pňov-Předhradí a pověřuje starostu k rozeslání min. třem
projektantům.
K bodu 8. Starosta informoval přítomné o vývoji umístění úsekového měření na silnici I/38.
Předložil návrhy technického řešení a návrh veřejnoprávní smlouvy s městem Kolín, která je
již odsouhlasena krajem. Návrh technického řešení bude rozeslán k vyjádření dotčeným
orgánům. Smlouva předložena zastupitelstvu města Kolín.
Dalo se hlasovat
Hlasování 6-0-0
Usnesení: ZO schvaluje návrh technického řešení úsekového měření na silnici I/38
a veřejnoprávní smlouvu s městem Kolín. Pověřuje starostu k zajištění potřebných
vyjádření k umístění měření a podpisu veřejnoprávní smlouvy.
K bodu 9. Starosta seznámil přítomné se strategií MAS Podlipansko na rok 2016 – 2023
Dalo se hlasovat
Hlasování 6-0-0
Usnesení: ZO schvaluje strategii MAS Podlipansko na rok 2016 - 2023
K bodu 10. Starosta informoval přítomné o žádost TJ Předhradí na proplacení příspěvku na
elektrickou energii spotřebovanou při zalévání hřiště a provozu areátoru na jezeře. Jedná se o
částku 21 500,- Kč
Dalo se hlasovat
Hlasování 6-0-0
Usnesení: ZO schvaluje proplacení příspěvku TJ Předhradí ve výši 21 500,- Kč.
K bodu 11. Starosta informoval přítomné o záměru opravy potrubí kanálu, který zajištuje
přítok labské vody do vodního systému Karasovo, Staré Labe, Jezero a zpět do Labe.
Obnovení průtoku zajistí dostatečný pohyb vody v celém systému, což by mohlo alespoň
částečně omezit každoroční masivní výskyt sinic na Jezeře a Starém Labi. Nové trubky zaplatí
MRO a výkopové práce zaplatí obec. Předpokládaný výdaj je 170 000,- Kč. K dílu neexistuje
žádný výkaz výměr, dle kterého by bylo možné přesně spočítat výdaj.
Dalo se hlasovat
Hlasování 6-0-0
Usnesení: ZO schvaluje opravu napouštěcího kanálu za cenu max. 170 000,- Kč,
pověřuje starostu k zajištění provedení prací. Vyhodnocení akce včetně celkových
výdajů předloží starosta po dokončení prací.
K bodu 12. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky
K bodu 13. Do diskuze se přihlásil pan Ing. Vlastimil Hlavatý, který požádal o výstavbu
veřejného osvětlení podél cesty přes farské pole. Proběhla diskuze. Starosta Zjistí, jaké jsou
možnosti k nabytí pozemku pod touto cestou.
K bodu 14. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.
K bodu 15. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil
zasedání v 20:15 hodin.

V Pňově-Předhradí 14.9.2015
Zapsal Tomáš Tůma ………………………..
Ověřili Salava Michal ………………… a Ontl Marcel ………………………..

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

……………………………
Tomáš Tůma
starosta

