
Zápis č. 32/17 

z  32. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 12.6.2017  

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

1. Zahájení – schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 15.5.2017  

4. Rozpočtové opatření č. 5  

5. Projednání žádosti o odkup pozemků 1038/2 a 1039 v k.ú. Klipec 

6. Projednání žádosti o příspěvek na úpravu malého sálu v evangelické škole 

7. Projednání dalšího nakládání s kanalizačním řádem v rámci SOJP 

8. Projednání přípravy projektu ke stavebnímu povolení vodovodu 

9. Projednání nabídky na odkup pozemku kolem bytovky Kolínská č.p. 105 

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. 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 15.5.2017 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 15.5.2017 bez připomínek. 

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.5    

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5  

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné paní Heleny Borecké o odkup pozemků 1038/2 a 1039 

v k.ú. Klipec. Zastupitelstvo žádost projednalo.     

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 0-6-0  

Usnesení: ZO zamítá žádost o odkup pozemků 1038/2 a 1039.   

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s žádostí ČCE o příspěvek na zateplení stropu malého 

sálu evangelické školy. Zastupitelstvo žádost projednalo.    

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 0-6-0  

Usnesení: ZO zamítá žádost o příspěvek 10 000,- Kč na zateplení stropu malého 

evangelického sálu.     

 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s aktuálním hospodařením SOJP s kanalizačním 

řádem, dál seznámil přítomné s analýzou současných a koncepcí výhledových vlastnických a 

provozních vztahů, kterou si SOJP nechal zpracovat. ZO projednalo všechna navrhované 

varianty. Požaduje doplnění podrobněji zpracované ekonomiky vlastního provozu a posouzení 

širších vztahů provozu společně s vodovodem Sokoleč a Pňov-Předhradí.          

 Usnesení: ZO bere na vědomí dění v SOJP.   

 

 



K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s předaným projektem na vodovodní řád a žádostí o 

vydání stavebního povolení.      

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o stavební povolení na vodovodní řád. 

K bodu 9. Starosta obce seznámil ZO s možností odkoupit pozemek kolem budovy Kolínská 

č.p. 105 (bytovka Pňov) kterou obec vlastní.  

Usnesení: ZO pověřuje starostu k zajištění odhadu a dalším jednáním ohledně odkupu 

pozemku 395/2 v k.ú. Pňov.      

 

K bodu 10.  

• Do diskuze se nikdo nepřihlásil   

 

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 20:10 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pňově-Předhradí 13.6.2017 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

 

 

 

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

                         

 

 

 

 

 

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

                Pavlíček Jan                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


