
Zápis č. 8/15 
z  8. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 8.6.2015  
Přítomni: dle presenční listiny 
Program: 

1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 11.5.2015  
4. Rozpočtové opatření č. 5 
5. Projednání závěrečného účtu obce Pňov-Předhradí za rok 2014 
6. Projednání záměru prodeje pozemků pod beachvolejbalovými kurty a 

klubovnou. 
7. Příprava vodovodu obce Pňov-Předhradí 
8. Příprava úsekového měření na silnici I/38 projednání veřejnoprávní smlouvy   
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 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 Marcel Ontl. 
 
K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 8.6.2015 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 11.5.2015 bez připomínek.   
 
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5 
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 6-0-0  
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5    
 
K bodu 5. Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce za rok 2014 včetně 
hospodářského výsledku a účetní uzávěrky Mateřské školy Pňov-Předhradí za rok 2014. 
Předložené podklady: účetní a finanční výkazy obce Pňov-Předhradí za rok 2014, zpráva o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, účetní a finanční výkazy Mš za rok 
2014.          
Dalo se hlasovat.     
Hlasování: 6-0-0  
Usnesení: 
 
ZO schvaluje účetní závěrku obce Pňov-Předhradí  za rok 2014 v plném jejím rozsahu, 
neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností 
posuzovaných podle zákona č. 563/1991 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a 
finanční situace účetní jednotky. 
 

ZO schvaluje hospodářský výsledek obce Pňov-Předhradí ve výši 1.624.561,69 a jeho 
převod. 

ZO schvaluje účetní závěrku Mateřské školy  Pňov-Předhradí  za rok 2014 v plném 
jejím rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu 



skutečností posuzovaných podle zákona č. 563/1991 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu 
účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 
 

ZO schvaluje hospodářský výsledek Mš Pňov-Předhradí ve výši 2852,51 a jeho převod. 

ZO schvaluje Závěrečný účet  obce Pňov-Předhradí za rok 2014 bez výhrad. ZÚ byl 
zveřejněn na  úřední desce u Oú Pňov-Předhradí a na elektronické úřední desce  od 
11.5.2015-26.5.2015. Před jeho projednáváním v zastupitelstvu k němu nebylo vzneseno 
žádných připomínek. Součástí závěrečného účtu je i Zpráva o výsledku přezkoumávání 
hospodaření obce za rok 2014.     
 
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné nabídkou pan Josefa Beneše a Lenky Benešové na 
odkup pozemku pod klubovnou U Ručouna a volejbalovými kurty za odhadní cenu 229 200,- 
Kč. Jedná se o pozemky p.č. 68/1 a 130 v k.ú. Předhradí zapsané na LV 10001. Do diskuze se 
zapojil i pan Ing. David Rovný a zdůraznil, že cena za pozemky by mohla být vyšší. Následně 
ohlásil, že pro střet zájmů se zdrží hlasování.     
Dalo se hlasovat 
Hlasování 5-0-1 
Usnesení: ZO schvaluje nabídku pana Josefa Beneš a Lenky Benešové na odkup 
pozemků pod jejich budovou p.č. 130 a volejbalovými kurty p.č. 68/1 obě v k.ú. 
Předhradí zapsané na LV 10001 za odhadní cenu 229 200,- Kč.   
 
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. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky          
 
K bodu 10. 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 11. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.  
       
K bodu 12. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 
zasedání v 20:15 hodin. 
 
 
 
 



 
 
 
 
V Pňově-Předhradí 8.6.2015 
 
 
Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 
 
 
Ověřili Salava Michal ………………… a Ontl Marcel  ……………………….. 
                         
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 


