
Zápis č. 31/17 

z  31. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 15.5.2017  

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

1. Zahájení – schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 10.4.2017 

4. Rozpočtové opatření č. 4   

5. Projednání pronájmu části budovy č.p. 1 v Předhradí  

6. Projednání smlouvy na umístění vysílačů na OÚ od firmy Tlapnet 

7. Projednání dalších oprav cesty směrem na Oseček. 

8. Projednání účetní uzávěrky a závěrečného účtu obce Pňov-Předhradí za rok 

2016. Projednání účetní závěrku MŠ za rok 2016 včetně hospodářského 

výsledku. 

9. Žádost o dotaci na pořízení vybavení pro mladé hasiče.  

10. Dotazy a připomínky zastupitelů 

• Příprava vodovodních přípojek 

• Doporučení SOJP další nakládání s kanalizačním řádem  

11. Diskuse. 

12. Návrh usnesení 

13. 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. Josef Beneš omluven 

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 10.4.2017 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 10.4.2017 bez připomínek.   

 

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

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s nabídkou pan Michal Salavy na pronájem jedné 

místnosti v budově č.p. 1 v k.ú. Předhradí (stará škola, současný obchod Lenky Stejskalové). 

Tato místnost bude použita jako suchý sklad a sídlo právnické osoby. Za nájem nabízí 5000,- 

Kč/rok     

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 5-0-1  

Usnesení: ZO schvaluje pronájem jedné místnosti v budově č.p. 1 v k.ú. Předhradí panu 

Michalu Salavovi za cenu 5000,- Kč/ rok.  

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s žádostí společnosti TLAP NET o umístění vysílačů 

na budově obecního úřadu. Společnost bude připojovat pobočku Pošty. Jedná se tedy pouze o 

umístění vysílačů a poskytnutí zásuvky pro sektorové antény. Spotřeba AP je cca 1000,- 

Kč/rok. Poskytovatel připojení nabízí nájemné 6000,- Kč/rok a smlouvu na dobu určitou 5 let.    



Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje umístění vysílačů společnosti Tlap net na budově OÚ a pověřuje 

starostu k podpisu smlouvy.   

 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s předpokládaným výdajem na úpravu cesty směr 

Oseček, který je ve Výši 150 000,- Kč. ZO pověřuje starostu k podání žádosti o dotaci na tuto 

úpravu. Dále pověřuje zahájit jednání s možnou realizační firmou. V případě, že cena za 

požadovaný rozsah úprav nepřesáhne alokovanou částku, muže starosta úpravy rovnou 

objednat.          

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje investici do úprav místních cest ve výši 150 000,- Kč.   

K bodu 8. Starosta obce seznámil ZO s účetní uzávěrkou a závěrečným účtem obce Pňov-

Předhradí za rok 2016. Dále účetní závěrkou MŠ a hospodářského výsledku MŠ za rok 2016.   

Dalo se hlasovat 

Hlasování 7-0-0 

Usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku obce Pňov-Předhradí  za rok 2016 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. 

Byly předloženy podklady pro schvalování: 

- účetní a finanční výkazy obce Pňov-Předhradí za rok 2016 

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 

ZO schvaluje hospodářský výsledek obce Pňov-Předhradí ve výši 2.181.493,47 a jeho 

převod. 

ZO schvaluje účetní závěrku Mateřské školy  Pňov-Předhradí  za rok 2016 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. 

Byly předloženy podklady pro schvalování: 

- účetní a finanční výkazy Mš za rok 2016 

ZO schvaluje hospodářský výsledek Mš Pňov-Předhradí ve výši 24.592,59 a jeho převod. 

ZO schvaluje Závěrečný účet  obce Pňov-Předhradí za rok 2016 s výhradou a ukládá p. 

Tereza Pychové-účetní provést nápravu. ZÚ byl zveřejněn na  úřední desce u Oú Pňov-

Předhradí a na elektronické úřední desce  od 21.4.2017- 15.5.2017. Před jeho 

projednáváním v zastupitelstvu k němu nebylo vzneseno žádných připomínek. Součástí 

závěrečného účtu je i Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření obce za rok 2016.   

 

K bodu 9. Starosta seznámil zastupitelé s činností mladých hasičů a požádal o příspěvek ve 

výši 50 000,- Kč na pořízení materiálu pro činnost kolektivu mladých hasičů.          

Dalo se hlasovat 

Hlasování 7-0-0 

Usnesení: ZO schvaluje nákup materiálu pro činnost kolektivu mladých hasičů za 

50 000,- Kč.  

 



K bodu 10.  

• Starosta informoval zastupitele o konání schůzky s vlastníky nemovitostí ohledně 

vodovodních přípojek.  

• Starosta informoval přítomné o jednáních s VAK Nymburk, přípravě analýzy na 

další hospodaření s kanalizačním řádem ve vlastnictví SOJP.  

 

K bodu 11. Do diskuze se nikdo nepřihlásil    

 

K bodu 12. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.  

       

K bodu 13. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 

zasedání v 20:10 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pňově-Předhradí 15.5.2017 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

 

 

 

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

                         

 

 

 

 

 

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

                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


