Zápis č. 14/19
z 14. zasedání zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 9.12.2019
Přítomni: dle presenční listiny
Program:
1. Zahájení – schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu.
3. Schválení zápisu ze dne 11.11.2019
4. Rozpočtové opatření č. 9
5. Projednání odkupu pozemků p.č. 254/10 a 254/14 v k.ú. Předhradí
6. Projednání podpisu příkazní smlouvy na dopravní obslužnost pro rok 2020
7. Projednání převzetí Pošty Partner od dubna 2020
8. Projednání stavby haly na p.č. 3/1 v k.ú. Pňov v rozporu s územním plánem
9. Projednání návrhu rozpočtu SOJP na rok 2020
10. Projednání návrhu rozpočtu obce Pňov-Předhradí na rok 2020
11. Dotazy a připomínky zastupitelů
• Vánoční kapři
• Rozsvěcení vánočního stromu
• Pozemková úprava v Klipci
• Chodník III etapa a přechody pro chodce
• Rozhrnutí škrábaný na parkovišti u jezera
• Přesun zázemí pro pracovníky údržby obce
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 11.11.2019 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 11.11.2019 bez připomínek.
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 9
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9
K bodu 5. Starosta předložil návrh kupní smlouvy na pozemky p.č. 254/10 a 254/14 v k.ú.
Předhradí za cenu 101 000,- Kč. Proběhla diskuze.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje odkup pozemku p.č. 254/10 a 254/14 v k.ú. Předhradí za cenu

101 000,- Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy a úhradě kupní ceny.

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s příkazní smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti
obce na rok 2020. Proběhla diskuze.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje podpis příkazní smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti obce
na rok 2020 a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s vývojem a strategií české pošty ohledně snižování
počtu poboček a jejich transformace na poštu partner. Současně vysvětlil plán změny využití
stávajících prostor pošty, nových prostor kam bude pošta partner umístěna včetně personálního
naplnění a zajištění. Proběhla diskuze.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje podmínky pošty partner a pověřuje starostu obce k podpisu
partnerské smlouvy s Českou Poštou a zajištění úprav a oprav budoucích prostor Pošty
Partner. Dál pověřuje starostu k úpravě stávajících prostor pošty tak aby bylo možné je
využívat jako zasedací místnost zastupitelstva obce.
K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s průběhem povolování stavby na p.č. 3/1 a je jí umístění
dle PD, ke kterému se obec vyjadřovala. S původním záměrem nebyl jediný důvod nesouhlasit.
Dne 20.11.2019 proběhla schůzka s investorem na místě stavby, kde bylo zjištěno, že stavba je
v rozporu s původní projektovou dokumentací a to tak, že je umístěna na dalších dvou
pozemcích p.č. 57/3 a p.č. 57/2 v k.ú. Pňov z nichž p.č. 57/2 je již mimo zastavitelné území
s funkčním využitím VL (plochy výroba skladování – lehký průmysl). Proběhla diskuze
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO bere na vědomí stavbu průmyslové haly na p.č. 3/1, p.č. 57/3, p.č. 57/3
v k.ú. Pňov v rozporu s vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením a
pověřuje starostu k zahájení jednání s příslušnými úřady a vlastníky pozemků stavbou
v rozporu s ú.p. dotčenými dle platných nařízení a právních předpisů.
K bodu 9. Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu Svazku obcí jižní Polabí na rok
2020. Proběhla diskuze.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje rozpočet SOJP na rok 2020 v paragrafovém znění jako
vyrovnaný.
K bodu 10. Starosta seznámil přítomné se zveřejněným návrhem rozpočtu obce na rok 2020.
Proběhla diskuze.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2020 v paragrafovém
znění jako vyrovnaný.

K bodu 11.
• Vydávání vánočních kaprů proběhne v neděli 22.12.2019 v dopoledních hodinách.
Přesný čas bude upřesněn dle závozu.
• Starosta informoval o proběhlé akci rozsvěcení vánočního stromu a nastínil plán na
příští rok.
• V úterý 10.12.2019 se koná úvodní schůze k pozemkové úpravě k.ú. Klipec
• Ve středu 18.12.2019 proběhne dalších schůzka s dotčenými úřady k projednán
přípravy PD III etapy výstavby chodníků podle silnice I/38
• Opakovaně vznešen požadavek na rozhrnutí škrábané na parkovišti u jezera a termín
likvidace hromad hlíny za hřištěm. Škrábaná na parkovišti bude rozhrnuta do
20.12.2019. Hlína je připravena na zásyp břehů podél cesty směrem na Oseček, kde je
část připravená. Další pokračování až za velký ostrůvek proběhne v rámci brigád MRO
v roce 2020.
• Přesun zázemí pro údržbu obce a techniky nebylo možné realizovat dle původních
představ a výše nákladů. Je připravena levnější a efektivnější varianta, která proběhne
po ukončení stavby vodovodu.
K bodu 12. V diskuzi zaznělo několik dotazů
1. Zahájení stavby vodovodu 20.1.2020 předáním staveniště. Tento termín je již závazný
a včetně dalšího harmonogramu předán na SFŽP
2. Zrušené víkendové autobusy bude starosta připomínkovat u PID.
3. EIA na přeložku silnice I/38 je již zpracována. Ihned po vyvěšení bude případně
připomínkována.
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 20:45 hodin.
V Pňově-Předhradí 9.12.2019
Zapsal Tomáš Tůma ………………………..
Ověřili Salava Michal ………………… a Martina Matějková ………………………..

…………………………………..
Marcel Ontl
místostarosta

……………………………
Tomáš Tůma
starosta

