Zápis č. 39/18
z 39. zasedání zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 12.2.2018
Přítomni: dle presenční listiny
Program:
1. Zahájení – schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu.
3. Schválení zápisu ze dne 11.12.2017
4. Rozpočtové opatření č. 1
5. Projednání žádosti o pronájem části pozemku 93/1 v k.ú. Předhradí
6. Projednání nabídek na prodej pozemku 50/2 v k.ú. Klipec
7. Informování o výsledku kontroly hospodaření obce konané dne 19.12.2017
8. Informace o podané žádosti o dotaci na vodovod
9. Informace o změně výše odměn pro zastupitelé
10. Projednání nabídky na osvětlení u silnice I/38
11. Projednání podpisu smlouvy na zřízení služebnosti ČEZ na Pňov, kabel NN pro
č.p. 113, nástrojárna Pňov
12. Projednání přípravy PD na chodník při pravé straně silnice I/37 ve směru na
Kolín od č.p. 93 po č.p. 70
13. Diskuse.
14. Návrh usnesení
15. 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 zastupitelé, zastupitelstvo je schopné usnášení.
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 11.12.2017 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 11.12.2017 bez připomínek.
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1
K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s žádostí firmy Lotos s.r.o. o pronájem části pozemku
93/1 v k.ú. Předhradí, za účelem umístění stánku se zmrzlinou. Starosta doporučil umístění na
pozemek vedle parkoviště, který má žadatel již pronajatý a platí za něj nájemné.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 5-1-0
Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části p.č. 93/1 v k.ú. Předhradí dle
žádosti firmy Lotos.
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Tomáše Michníka o odkup pozemku
50/2 v k.ú. Klipec na kterém vlastní nemovitost.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 50/2 v k.ú. Klipec.
Nejnižší požadovaná cena za metr je cena odhradí. Dle odhadu 386,- Kč/m2.

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s výsledkem dílčí kontroly konané dne 19.12.2017 a o
opravě zjištěné chyby „Územní celek nedodržel třídění rozpočtové skladby, neboť na položce
6119 „Ostaní nákup dlouhodobého majektu“ je chybně zaúčtován povodňový plán ve výši
23 595,- Kč (měl být na položce 5179 účtováno na majetkovém účtu 018)“ Chyba napravena
dokladem č. 17-007-00034 ze dne 1.12.2017
Usnesení: ZO bere na vědomí výsledek dílčí kontroly hospodaření obce.
K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s podanou žádostí o dotaci na výstavbu vodovodu.
Cena díla je včetně celých přípojek 86 365 121, 73 včetně DPH.
Usnesení: ZO bere na vědomí podanou žádost o dotaci na výstavbu vodovodu v celkové
výši 86 365 121,73 včetně DPH
K bodu 9. Starosta seznámil přítomné se změnou zákona o odměňování zastupitelů.
Doporučil ponechat odměny nastavené tak jak jsou od začátku volebního období.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení: ZO bere na vědomí možné navýšení odměny neuvolněných zastupitelů a
schvaluje ponechání výše odměn dle usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva
obce.
K bodu 10. Starosta seznámil přítomné s nabídkou na nová svítidla podél silnice I/38.
Svítidla zajistí lepší světelné podmínky na přechodu u autobusových zastávek v Předhradí.
Jako jediné splňují požadavek na maximální počet lumenů svítidla od firmy
Schréder Artechnik za cenu 67 255,- Kč včetně DPH. Jedná se o celkem 6 svítidel Voltana
5 142W LED
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení: ZO schvaluje nákup šesti svítidel Voltana 5 142W LED jimiž se nahradí
svítidla u silnice I/38 v místě u přechodu u autobusových zastávek v Předhradí.
K bodu 11. Starosta seznámil přítomné se smlouvou na služebnost pro kabel ČEZu. Jedná se
o přívodní kabel k nástrojárně pana Pavlíčka v Pňově.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení: ZO schvaluje podpis smlouvy č. IV-12-6020032/VB/1
K bodu 12. Starosta seznámil přítomné s přípravou PD na chodníky podél silnice I/38
v úseku od Bazaru směrem na Kolín až po ulici Opalinek a od ulice V Rákosí k č.p. 62.
Vysvětlil problém u autobusové zastávky a vjezdech u č.p. 79, 72, 77, 68. Po diskuzi bylo
navrženo řešení. Projednání s majiteli přilehlých nemovitostí je podmínkou pokračování
v přípravě PD.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení: ZO bere na vědomí navržené varianty na přípravu PD na chodník a pověřuje
starostu k dalším jednáním.
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 20:10 hodin.
V Pňově-Předhradí 12.2.2018

Zapsal Tomáš Tůma ………………………..

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

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

……………………………
Tomáš Tůma
starosta

