Zápis č. 43/18
z 43. zasedání zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 11.6.2018
Přítomni: dle presenční listiny
Program:
1. Zahájení – schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu.
3. Schválení zápisu ze dne 14.5.2018
4. Rozpočtové opatření č. 4
5. Dokončená komunikace napojení Dvorská + žádost pana Hlavatého o okamžité
předání.
6. Informace k žádosti o vodovod
7. Informace o postupu v pozemkové úpravě
8. Informace o změnách v hospodaření na vodní soustavě Karasovo, Staré Labe,
Jezero, Pěšinky.
9. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na vodovodní řád
na pozemcích Státního pozemkového úřadu.
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.
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 14.5.2018 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 14.5.2018 bez připomínek.
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4
K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s vývojem úprav povrchu komunikací na parcelách
v lokalitě Dvorská, konkrétně v ulicích Nová a Lomená, které jsou prakticky hotové, dle
oboustranné dohody o síle použité zámkové dlažby. Výsadba zeleně včetně zeleně je
provedena dle PD. Investor pan Vlastimil Hlavatý vyzívá obec k odkupu komunikací dle
smlouvy o budou kupní smlouvě za 1,- Kč. K danému bodu proběhla diskuze.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení: ZO bere na vědomí žádost pana Hlavatého a svolává na 9.7.2018 místní
šetření, na kterém bude rozhodnuto.
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s vývojem příprav v projektu vodovodu, zejména
v problémech při vyřizování požadavků dotčených orgánů a soukromých vlastníků
Usnesení: ZO bere na vědomí postup prací na přípravě projektu vodovodu.

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s vývojem pozemkové úpravy. Zejména o
projednaných nárocích vlastníků a dalším harmonogramu.
Usnesení: ZO bere na vědomí vývoj pozemkové úpravy.
K bodu 8. Starosta seznámil přítomné se změnami hospodaření na vodní soustavě, která je ve
vlastnictví obce. Jedná se o část Karasova, Starého Labe, jezera a odtokového kanálu směrem
do Labe. Současné nastavení vodní soustavy zadržuje přibližně o 3000 m3 více vody oproti
předchozímu nastavení a zajistí zásobování vodou i lokalitu v pěšinkách.
Usnesení: ZO Bere na vědomí úpravu vodního hospodářství na vodní soustavě
Karasovou, Staré Labe a Jezero. Požaduje změnu manipulačního plánu.
K bodu 9. Starosta seznámil přítomné se smlouvou na služebnost na vodovodní řád na
pozemcích ve správě SPÚ.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení: schvaluje podpis smlouvy o zřízení služebnosti na vodovodní řád na
pozemcích SPÚ.
K bodu 10. V diskuzi se přihlásil Petr Koláčný a informoval o činnost spolku lepší život při
silnici I/38. Jednáním s ŘSD a velmi kladně hodnotil zapracování koridoru obchvatu do
pozemkových úprav, což usnadní přípravu PD ŘSD.
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 11.6.2018
Zapsal Tomáš Tůma ………………………..

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

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

……………………………
Tomáš Tůma
starosta

