
Zápis č. 16/16 

z  16. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 14.3.2016  

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

1. Zahájení – schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 8.2.2016  

4. Rozpočtové opatření č. 2 

5. Projednání žádosti Základní školy Jedna Radost Pňov-Předhradí o neinvestiční 

náklady za žáky z Obce Pňov-Předhradí  

6. Projednání lesního hospodářství obce. (Olšinky, Za Hřištěm a stromořadí 

z topolů na zadní louce) 

7. Projednání změny projektu úpravy areálu SDH Klipec.  

8. Projednání výkupní ceny za pozemky pod připravovanou cyklostezkou velimká 

– Pňov. 

9. Projednání žádosti o umístění včelích úlů. 

10. Projednání žádosti ÚP o vytvoření jednoho místa na VPP.  

11. Informace k přípravě výstavby vodovodu, projednání vynětí ze ZPF pozemku 

pod vodojemem.   

12. Dotazy a připomínky zastupitelů. 

 Informace o konání kontroly na hospodaření obce dne 24.3.2016 

 Informace o kontrole zásahuschopnosti JPO Pňov 22.3.2016 

13. Diskuse. 

14. Návrh usnesení 

15. Závěr 

16.  
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 8.2.2016 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 8.2.2016 bez připomínek.   

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2.    

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2    

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s žádostí školy Jedna Radost o proplacení 

neinvestičních nákladů na žáky, kteří navštěvují tuto školu a mají trvalý pobyt v obci Pňov-

Předhradí. Celkově se jedná o 4 žáky. 3kolní rok 2015 končí dne 31.8.2016. Celkem se tedy 

jedná o částku 34 500,- Kč. K tomuto bodu proběhla diskuze, ve které se část zastupitelů 

vyslovila proti proplacení příspěvku. Část zastupitelů byla pro. Po diskuzi bylo dohodnuto, že 

tento příspěvek za ještě neukončený rok 2015 obec doplatí.  

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje proplacení příspěvku škole Jedna Radost ve výši 34 500,- Kč na 

žáky z obce Pňov-Předhradí, kteří tuto školu navštěvují. Školní rok 2016 – 2017 již 

podpořen nebude. Starosta je pověřen informovat rodiče žáků.    
 



K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s vývojem mýtní těžby na porostech 16Ba a 17Ba.       

 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s původním projektem výstavby multifunkčního hřiště 

v Klipci za Hasičárnou. Výstavba hřiště byla pozastavena, ale SDH Klipec se vážně zaobírá 

myšlenkou vybudovat dle projektu sprchy, skladový prostor atd, které měli sloužit jako 

zázemí ke hřišti. Po projednání byl Michal Salava pověřen k vypracování výkazu výměr dle 

PD a zajištění cenového návrhu.       

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje změnu projektu výstavby multifunkčního hřiště v Klipci za 

hasičárnou na výstavbu skladu sprch a toalet. Pověřuje Michal Salavu k vypracování 

výkazu výměr.  

 

K bodu 8. Starosta seznámil přítomné se záměrem vybudování cyklostezky vedoucí podél 

silnice I/38 na velimskou silnici. Dle návrhu bohužel projekt zasáhne na soukromé pozemky. 

Je tedy potřeba zahájit jednání s vlastníky o výkupu pozemků. Starosta navrhuje nabídnout 

vlastníkům 100,- Kč/m2. 

Dalo se hlasovat. 

Hlasování: 7-0-0 

Usnesení: ZO schvaluje výkupní cenu pod cyklostezkou podél silnice I/38 na Velimskou 

ve výši 100,- Kč/m2 Tato cena je maximální cena kterou může starosta nabízet 

vlastníkům pozemků potřebných k výstavbě.  

 

K bodu 9. Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Jaromíra Komárka o umístění včelích 

úlů do Pěšinek. Martina Matějková uvedla pravidla pro umisťování úlů a doporučené 

vzdálenosti, které by měli být dodrženy, aby si včelstva vzájemně nekonkurovala. Vybrané 

místo je projednáno s místními včelaři a je vyhovující.  

Dalo se hlasovat: 7-0-0 

Usnesení: ZO schvaluje umístění včelích úlů na pozemek 256/2 v Pěšinkách na dobu 12 

měsíců. 

 

K bodu 10. Starosta seznámil přítomné s žádostí úřadu práce na vytvoření dotovaného místa 

VPP.  

Dalo se hlasovat: 7-0-0 

Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti úřadu práce na vytvoření jednoho místa na VPP 

 

K bodu 11. Starosta seznámil přítomné s nutností provézt vynětí pozemku 846/9 potřebného 

pro výstavbu vodojemu ze ZPF. Cena za vynětí byla odborem životního prostředí spočítána 

na částku 146 640,- Kč 

Dalo se hlasovat: 7-0-0 

Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o vynětí pozemku p.č. 846/9 v k.ú. Klipec ze ZPF 

za cenu 146 640,- Kč. 

 

K bodu 12. Starosta informoval zastupitelé o tom, že dne 24.3.2016 proběhne kontrola obce 

Krajským úřadem Středočeského Kraje. Dál informoval, že 22.3.2016 proběhne kontrola HZS 

na zajištěnou požární ochranu obce.  

 

K bodu 13. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.   

 

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 19:15 hodin. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

V Pňově-Předhradí 14.3.2016 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

Ověřili Salava Michal ………………… a Martina Matějková  ……………………….. 

                         

 

 

…………………………………..                  …………………………… 

                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


