Zápis č. 14/16
z 14. zasedání zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 11.1.2016
Přítomni: dle presenční listiny
Program:
1. Zahájení – schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu.
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 11.12.2015
4. Žádost LOTOS Kolín s.r.o. o pronájem pozemku pod stánkem se zmrzlinou
5. Projednání lesního hospodářství obce. (Olšinky, Za Hřištěm a stromořadí
z topolů na zadní louce)
6. Projednání odkupu pozemků p.č. 69/2 a 79 vedené v PK v k.ú. Předhradí od TJ
Předhradí.
7. Projednání podpisu darovací smlouvy TJ předhradí na částku 10 000,- Kč/rok
do roku 2026
8. Dotazy a připomínky zastupitelů.
 Informace o projektu vodovod
 Přípravy projektů během roku 2016
 Odkup pozemku pod cukrárnou
9. Diskuse.
10. Návrh usnesení
11. 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: 7-0-0
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 11.12.2015 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 11.12.2015 bez připomínek.
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s žádostí LOTOS Kolín s.r.o. o pronájem pozemku pod
stánkem se zmrzlinou. Jedná se o část pozemku 935/1 v k.ú. Pňov o velikosti 50m2.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku 935/1 v k.ú. Pňov o
velikosti 50m2
K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s výzvou na předložení nabídek na mýtní těžbu
v lesních pozemcích 16Ba a 17Ba dle lesních hospodářských osnov a obnovu aleje starých
topolů mezi loukami za jezerem.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění výzvy na předložení nabídek na mýtní těžbu
v porostech 16Bb a 12aB včetně vykácení a nové výsadby topolů mezi loukami za
jezerem.
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s odhadem na pozemky p.č. 68/2 a 79 v k.ú. Předhradí
vedených v PK ve zjednodušené evidenci, které jsou ve vlastnictví TJ Předhradí. Odhadní
cena pozemků je 63 060,- Kč. Za tuto částku je možné od TJ Předhradí pozemky odkoupit.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 6-1-0

Usnesení: ZO schvaluje odkoupení pozemků p.č. 68/2 a 79 v k.ú. Předhradí vedených
v PK za cenu 63 060,- Kč od TJ Předhradí a pověřuje starostu k vypracování a podpisu
kupní smlouvy.
K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s návrhem darovací smlouvy na sportovní činnost mezi
Obcí a TJ Předhradí na částku 10 000,- Kč/rok od roku 2016 do roku 2025. Tato smlouva je
brána jako smlouva o pravidelné finanční podpoře sportovních aktivit TJ Předhradí.
Dalo se hlasovat
Hlasování 5-1-1
Usnesení: ZO schvaluje podpis darovací smlouvy mezi obcí Pňov-Předhradí a TJ
Předhradí na podporu sportovních aktivit spolku ve výši 10 000,- Kč/rok od roku 2016
do roku 2025.
K bodu 8. Starosta informoval přítomné o jednotlivých bodech uvedených v programu.
K bodu 9. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
K bodu 10. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.
K bodu 11. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil
zasedání v 19:15 hodin.

V Pňově-Předhradí 11.1.2016
Zapsal Tomáš Tůma ………………………..
Ověřili Salava Michal ………………… a Martina Matějková ………………………..

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

……………………………
Tomáš Tůma
starosta

