
Zápis č. 15/20 

z  15. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 10.2.2020 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

 

1. Zahájení – doplnění a schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 9.12.2019 

4. Rozpočtové opatření č. 1 

5. Projednání nového řádu pohřebiště 

6. Projednání dodatku k nájemní smlouvě s MRO Předhradí 

7. Souhlas s územní působností MAS Podlipansko na roky 2021 – 2027 

8. Projednání daru od firmy Prostav s.r.o. Mateřské školce 

9. Souhlas s územní působností pro spolek Turistická oblast Kutnohorsko a 

Kolínsko z.s. 

10. Projednání změny výše odměn zastupitelů od 1.1.2020 viz příloha k nařízení 

vlády č. 318/2017  

11. Projednání výše příspěvku na vodovodní přípojku. 

12. Projednání podpisu úvěrové smlouvy č. 2020001864 s ČSOB 

13. Projednání smlouvy na věcné břemeno na přiložení optického kabelu 

k vodovodnímu řádu a přípojkám.   

14. Projednání územního plánu k druhému veřejnému projednání.   

15. Dotazy a připomínky zastupitelů 

• EIA Přeložka Silnice I/38 

• Konání členské schůze MRO Předhradí 

• Konání členské schůze SDH Pňov 

16. Diskuse 

17. Návrh usnesení 

18. 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 5 zastupitelů, zastupitelstvo je schopné usnášení.  

Program byl schválen.  

Hlasování: 5-0-0 

 

K bodu 2. Ověřovateli zápisu byli dle čl. VII.,odst.5., JŘ určeni Salava Michal a Pavlína 

Stejskalová. 

 

K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 9.12.2019 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 9.12.2019 bez připomínek. 

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 5-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1  

 

K bodu 5. Starosta předložil krajským úřadem schválený návrh nového provozního řádu 

veřejného pohřebiště. Řád bude vyvěšen na nových vývěskách u obou hřbitovů. Způsob 

výpočtu ceny za nájemné a služby s nájmem spojené se nemění. Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 5-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje řád veřejných pohřebišť v obci Pňov-Předhradí. 

 

 

 



K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s žádostí MRO Předhradí na dodatek ke smlouvě na 

nájem revíru a rybářské boudy. Důvodem je úprava doby nájmu a řešení společné investice do 

rekonstrukce rybářské boudy. Proběhla diskuze. 

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 5-0-0  

Usnesení: ZO bere na vědomí plánované investice v okolí jezera a záměr o rekonstrukci, 

nebo výstavbu nové rybářské boudy. 

 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s žádostí MAS Podlipansko o souhlas s územní 

působností na území obce Pňov-Předhradí v letech 2021 - 2027. Proběhla diskuze.     

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 5-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje působnost MAS Podlipansko na katastrálním území ve správě 

obce Pňov-Předhradí (Pňov, Předhradí, Klipec).  

 

K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s žádostí ředitelky Mateřské Školy Pňov-Předhradí o 

schválení přijetí neočekávaného daru ve výši 20 000,- Kč od firmy Prostav s.r.o. Proběhla 

diskuze. Dárce nevidí důvod, proč dar nepřijmout. Zmínil i další již realizovanou podporu MŠ. 

Starosta obce nesouhlasí se vznikem důvodu k porušení principu nestrannosti při rozhodování 

v posuzování černé stavby na pozemku dárce.        

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 2-3-0  

Usnesení: ZO zamítá dar ve výši 20 000,- Kč od firmy Prostav s.r.o. a pověřuje starostu 

k sepsání odůvodnění ve smyslu diskuze a jeho předání ředitelce MŠ.  

 

K bodu 9. Starosta seznámil přítomné s žádostí o územní působnost pros polek Turistická 

oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s. Proběhla diskuze.     

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 5-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje územní působnost pro spolek Turistická oblast Kutnohorsko a 

Kolínsko z.s.   

 

K bodu 10. Starosta seznámil přítomné s přílohou k nařízení vlády č. 318/2017 platnou od 

1.1.2020, která určuje maximální výši odměny neuvolněných a uvolněných zastupitelů obce. 

Proběhla diskuze.     

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 5-0-0  

Usnesení: ZO bere na vědomí změny výše odměn neuvolněných zastupitelů a navrhuje 

navýšení odměny předsedovi finanční komise na maximální možnou od 1.3.2020 do 

28.2.2022 po dobu výstavby vodovodu.      
 
K bodu 11. Starosta seznámil přítomné s vývojem realizace projektu vodovodu. 13.2.2020 

bude předáno staveniště a začne se realizovat stavba. Vzhledem k výši vysoutěžené ceně díla 

se obec neobejde bez příspěvku od vlastníků nemovitostí za přípojku k nemovitosti ve výši 

10 000,- Kč/přípojku. Proběhla diskuze.     

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 5-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje výši příspěvku na vodovodní přípojku ve výši 10 000,- 

Kč/přípojku. 

 

K bodu 12. Starosta seznámil přítomné s úvěrovou smlouvou na úvěr ve výši 22 000 000,- Kč 

potřebných na dofinancování stavby vodovodu. Mimo úvěrového účtu je potřeba otevřít a 

používat také běžný účet. Úvěr poskytne CŠOB. Proběhla diskuze.     

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 5-0-0  

Usnesení: ZO podpis úvěrové smlouvy č. 2020001864 a smlouvy k zřízení běžného účtu u 

ČSOB a.s. Pověřuje starostu obce k podpisu obou smluv.  

 



 

 

K bodu 13. Starosta seznámil přítomné s možností přiložení optického kabelu k vodovodnímu 

řádu a přípojkám o spolupráci byli požádány 3 firmy. Proběhla diskuze.     

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 5-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje podpis smlouvy na zřízení věcných břemen ve prospěch firmy 

JON na pozemcích ve vlastnictví obce. 

 

K bodu 14. Starosta seznámil přítomné s termínem opakovaného veřejného projednání 

pořízení nového územního plánu obce Pňov-Předhradí, které se bude konat 12.2.2020. Proběhla 

diskuze.     

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 5-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje změny v ú.p. dle předloženého návrhu k opakovanému 

veřejnému projednání a navrhuje změny viz diskuze. 
 

 

 

K bodu 15.  

• Ukončené připomínkové období posudku EIA na stavbu přeložky silnice I/38 

• Schválený rozpočet MRO Předhradí, zarybnění revíru a plán společné investice do 

rekonstrukce rybářské boudy.  

• Zpráva o činnosti SDH Pňov v roce 2019 a plán na rok 2020. požadovaná výpomoc 

s pořádáním poutě. 

• Rozšíření parkoviště u MŠ 

• Volně přístupná popelnice na potravinářský použitý olej 

• Zaměření se na odpadové hospodářství a jeho spravedlivější platby a efektivitu 

     

    

K bodu 16. V diskuzi zaznělo několik dotazů 

 

1. Splatnost příspěvku na vodovodní přípojku bude do konce realizace stavby. 

2. Poplatek za svoz tříděného domovního odpadu bude splatný do konce března 2020. 

3. Hala v průmyslové zóně Prostav s.r.o. je dle slov investora v rozporu s Ú.P. DSP. 

DÚR, ale byla potřeba pro rozvoj firmy. Podána žádost o změnu bonity a naznačen 

požadavek na rozšíření průmyslové zóny.   

 

K bodu 17. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.  

       

K bodu 18. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 

zasedání v 20:45 hodin. 

 

 

 

V Pňově-Předhradí 10.2.2020 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

Ověřili Salava Michal ………………… a Pavlína Stejskalová  ……………………….. 

                         

 

 

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

                Marcel Ontl                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


