
Zápis č. 20/20 

z  20. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 13.7.2020 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

 

1. Zahájení – doplnění a schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 8.6.2020 

4. Rozpočtové opatření č. 6 

5. Projednání úhrady faktury za provedené práce na stavbě vodovodu za červen 

2020 

6. Projednání podpisu smlouvy na věcné břemeno na optický kabel přiložený 

k vodovodu. 

7. Projednání navýšení kapacity MŠ na 25 dětí. Na roky 2020/2021 a 2021/2022 

8. Projednání zaslané výpovědi veřejnoprávní smlouvy s městem Kolín a 

projednání dalšího pokračování v úsekovém měření.  

9. Projednání podpisu dohody o ukončení nájemní smlouvy s Česká Pošta s.p.   

10. Dotazy a připomínky zastupitelů 

11. Diskuse 

12. Návrh usnesení 

13. 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 20.4.2020 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 8.6.2020 bez připomínek. 

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6 

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6 

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s fakturací za stavbu vodovodu za měsíc červen ve výši 

5 562 310,67,- Kč faktura včetně zprávy o realizaci, fotodokumentace a vyplněná prostavěnost 

ve výkazu výměr jsou odsouhlaseny a podepsány stavebním dozorem. Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje úhradu faktury ve výši  5 562 310,67,- Kč za stavbu vodovodu za 

období květen 2020. 

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné se smlouvou na věcné břemeno k při pokládanému 

optickému kabelu do výkopu vodovodu na pozemcích Krajské správy a údržby silnic. Proběhla 

diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  



Usnesení: ZO schvaluje podpis smlouvy na věcné břemeno na přikládaný optický kabel 

ke stavbě vodovodu na pozemcích Krajské správy a údržby silnic. 

 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s žádostí ředitelky Mateřské Školky Pňov-Předhradí o 

navýšení kapacity MŠ na 25 dětí pro roky 2020/2021 a 2021/2022. Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje navýšení kapacity mateřské školky na 25 dětí pro roky 

2020/2021 a 2021/2022. 

 

K bodu 8. Starosta seznámil přítomné se podanou výpovědí veřejnoprávní smlouvy na 

rozšíření působnosti Městské policie Kolín na území Pňov-Předhradí za účelem úsekového 

měření. Jednostrannou výpověď smlouva umožňuje, výpovědní termíny odpovídají ukončení 

platnosti k 30.9.2020. Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO bere na vědomí výpověď veřejnoprávní smlouvy na vědomí a pověřuje 

starostu k zjištění cen dalších možností jak úsekové měření v naší obci udržet.  

 

K bodu 9. Starosta seznámil přítomné s dohodou o ukončení nájemní smlouvy s Českou Poštou 

s.p. na prostory bývalé pošty. Pošta Partner bude od 3.8.2020 fungovat v kanceláři obecního 

úřadu. Provozovatelem pošty partner je obec Pňov-Předhradí. Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje ukončení nájemní smlouvy s Českou Poštou s.p. k 3.8.2020  

 

K bodu 10.  V tomto bodě se nikdo nepřihlásil 

     

K bodu 11. Dotazy:  

• Technické dotazy k vodovodním přípojkám a finálním terénním 

úpravám po stavbě vodovodu, které proběhnou na podzim 2020 

byly odpovězeny. 

• Pošta partner bude nabízet pouze služby České Pošty. Terminál 

Sazky a prodej losů již nebude dostupný.   

 

K bodu 12. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.  

       

K bodu 13. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 

zasedání v 20:30 hodin. 

 

 

 

V Pňově-Předhradí 8.6.2020 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

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

                         

 

 

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

                Marcel Ontl                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


