
Zápis č. 3/19 

z  3. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 14.1.2019 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

 

1. Zahájení – schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 10.12.2018 

4. Projednání výsledku výběrového řízení na management při akci vodovod.  

5. Projednání vybudování autobusových zastávek.  

6. Projednání poplatku za odpad na rok 2019 

7. Projednání nabídky na odkup budovy bývalé školy, školskou osobou Škola 

Jedna Radost.   

8. Obnova dopravního značení na místních komunikacích.  

9. Připomínky zastupitelů 

- Projednání rozpočtu MRO na rok 2019 

- Informování o konání schůze spolku lepší život u silnice I/38 dne 15.2.2019 

v 17:00 na sále 

- Dokončená DUR na chodníky.  

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 (Pavlína Stejskalová omluvena), 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 10.12.2018 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 10.12.2018 bez připomínek. 

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s návrhem výběrové komise pro výběrové řízení na 

managment a TDI pro akci vodovod. Do výběrového řízení se přihlásili celkem 3 firmy viz 

protokol o otevírání obálek. Komise doporučila vybrat nejlevnější nabídku od firmy 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. s cenou 1 640 000,- Kč bez DPH.          

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje doporučení výběrové komise k výběrovému řízení na 

Management a TDI v průběhu stavby vodovodu a pověřuje starostu k podpisu smlouvy 

s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba za cenu 1 640 000,- Kč bez DPH.   

 

K bodu 5. Starosta připomněl záměr umístění přístřešků k autobusovým zastávkám, předložil 

své návrhy na možné provedení. Proběhla diskuze. Rozhodnutí v tomto bodě se odsouvá na 

další jednání zastupitelstva.           

  

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s dosavadním a budoucím vývojem ceny likvidace 



odpadu (skládkovné), která v průběhu pěti let půjde, z důvodu zákazu skládkování v roce 2024, 

strmě nahoru. Navrhl zdražení poplatku za odpad. Proběhla diskuze. Původní návrh navýšen na 

700,- Kč / os. nemovitost          

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje dodatek k vyhlášce o odpadech, který navýší cenu poplatku za 

odpad na částku 700,- Kč/os/nemovitost.   

 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s nabídkou Školy Jedna Radost, na využití budovy 

bývalé školy, které by investoval místo státní dotace soukromý sektor. Proběhla diskuze.         

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO zamítá žádost Školy Jedna Radost na využití budovy bývalé školy a 

pověřuje starostu k zahájení jednání ohledně zrušení vydaného územního rozhodnutí.   

 

K bodu 8. Starosta seznámil s nabídkou 3K-značky na obnovu dopravního značení na místních 

komunikacích, které se napojují na silnici I/38. V současné době jsou téměř všechny nečitelné, 

neodpovídající.      

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje nabídku 3K-značky na obnovu dopravního značení místních 

komunikací napojujících se na silnici I/38 za cenu    57 826,- Kč vč. DPH 

 

K bodu 9.  

• Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu MRO – Předhradí na rok 2019 a 

plány na pokračování ve zpevňování břehů. 

• Starosta informoval přítomné o termínu 15.2.0219, kdy se od 17:00 bude na sále 

v pohostinství U Sýkorů konat další schůze spolku Lepší Život u silnice I/38 

• Přípravy chodníku od bazaru k ulici Opalinek postoupili z projektování 

k projednávání.  

  

    

K bodu 10. Do diskuze přihlásila Zuzana Šťastná s dotazem na mapování intravilánu obce. 

Kdy bude zapsané. Starosta přislíbil, že učiní dotaz na k.ú.    

 

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 21:05 hodin. 

 

V Pňově-Předhradí 14.1.2019 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

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

                         

 

 

 

 

 

 

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

                Marcel Ontl                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


