
Zápis č. 1/18 

z  1. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 12.11.2018 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

 

1. Zahájení – schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 29.10.2018 

4. Rozpočtové opatření č. 8 

5. Projednání podpisu smlouvy o budoucí smlouvě na služebnost ČEZ 

6. Projednání vyhlášení výběrového řízení na dodání projektového managementu 

k vodovodu. 

7. Projednání vyhlášení výběrového řízení na zpracování a vyhodnocení veřejné 

zakázky na dodavatel stavby vodovodu. 

8. Projednání návrhu rozpočtu obce Pňov-Předhradí na rok 2019 

9. Projednání veřejnoprávní smlouvy s Městem Kolín na rok 2019 

10. Projednání investice do dalších svítidel podél silnice I/38 

11. Projednání odměn zastupitelů pro volební období 2018 - 2022   

12. Diskuse. 

13. Návrh usnesení 

14. 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 7 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 29.10.2018 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 29.10.2018 bez připomínek. 

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8    

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8  

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné se smlouvou na věcné břemeno a situačním nákresem 

na sloup ČEZ distribuce, který je potřeba k připojení č.p. 64 v Pňově. Stávající přípojka 

umožňuje připojení pouze 230V. Připojení zemním vedením bylo kvůli vysokým nákladům 

zamítnuto.         

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IV.-12-6023308/SOBS VB/1 a pověřuje starostu k podpisu.  



 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s výzvou k podání nabídek a zadávací dokumentací na 

projektový management k výstavbě vodovodu v obci Pňov-Předhradí.         

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k podání nabídek na projektový 

management k výstavbě vodovodu v obci Pňov-Předhradí.    

 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s výzvou na podání nabídek na zpracování a 

vyhodnocení veřejné zakázky na dodavatele stavby vodovodu v obci Pňov-Předhradí.       

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje výzvu na podání nabídek na zpracování a vyhodnocení veřejné 

zakázky na dodavatele stavby vodovodu v obci Pňov-Předhradí.  

 

K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s predikovanými daňovými příjmy a provozními 

náklady obce na rok 2019. Volné prostředky byli rozděleny do jednotlivých investičních akcí 

dle návrhu rozpočtu obce Pňov-Předhradí na rok 2019.       

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 

 

K bodu 9. Starosta seznámil s veřejnoprávní smlouvou s městem Kolín, kterou se rozšíří 

působnost městské policie Kolín na území obce Pňov-Předhradí. Důvodem je pokračování 

provozu úsekového měření.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje podpis veřejnoprávní smlouvy s městem Kolín na rozšíření 

působnosti MP pro obec Pňov-Předhradí.  

K bodu 10. Starosta seznámil přítomné se srovnáním rozpočtu k 30.9.2018 ve kterém jsou 

volné prostředky na správu veřejného osvětlení. Předložil nabídku od firmy Artechnik 

Schréder na pořízení dalších LED svítidel k silnici I/38, které zvyšují bezpečnost chodců při 

pohybu kolem I/38 za snížené viditelnosti. Navrhl Pořídit dalších 10 Ks. Po diskuzi a 

přesměrování dalších ušetřených rozpočtovaných prostředků, bylo rozhodnuto poptat 20 ks 

svítidel, čímž by došlo k výměně svítidel podél celého průtahu I/38. Maximální výše investice 

nespí přesáhnout 240 tis. Kč.         

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje pořízení dalších 20 Ks LED svítidel Ampera Midi 5102 64LED a 

pověřuje starostu k zajištění dodávky. Cena nesmí přesáhnout 240 tis. Základní 

ceníková cena svítidla je 14 531,- Kč.    

K bodu 11. Starosta seznámil přítomné s návrhem odměn náležících neuvolněným 

zastupitelům. Výše odměn je oproti nařízení vlády č. 318/2017 ponížena a navržena takto. 

Zastupitelům, kteří jsou členi výboru 490,- Kč. Zastupitelů, kteří jsou předsedy výboru 760,- 

Kč a místostarostovi 3000,- Kč. Odměna starosty obce se řídí nařízením vlády č. 318/2017. 

Odměna bude vyplácena od 29.10.2019.          

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje odměny zastupitelů ve výši 490,- Kč členům výboru, 760,- Kč 

předsedům výboru, 3000,- Kč místostarostovi a starostovi dle nařízení vlády č. 318/2017.   



K bodu 12. V diskuzi byly řešeny návrhy autobusových zastávek včetně technických úprav 

nebo jiných variant, které budou více efektivní. Martina Matějková se dotázala starosty, zda 

zaregistroval nově vzniklý přechod pro chodce na silnici I/38 v Nové Vsi, který má podobně 

špatné rozhledové vzdálenosti jako navrhované přechody v naší obci, které byly zamítnuty.   

 

 

K bodu 13. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.  

       

K bodu 14. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 

zasedání v 21:05 hodin. 

 

V Pňově-Předhradí 13.11.2018 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

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

                         

 

 

 

 

 

 

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

                Marcel Ontl                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


