
Zápis č. 22/20 

z  22. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 14.9.2020 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

 

1. Zahájení – doplnění a schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 10.8.2020 

4. Rozpočtové opatření č. 8 

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

2020 

6. Projednání podmínek pokračování úsekového měření na silnici I/38 

7. Projednání zveřejněné prodeje budovy Kolínská ulice č.p. 105 

8. Projednání přidělené dotace ve výši 582 896,- Kč na výstavbu vodovodu.   

9. Dotazy a připomínky zastupitelů 

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 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 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 10.8.2020 bez připomínek. 

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8 

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 5-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8 

 

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

výši 9 781 385.01,- 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: 5-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje úhradu faktury ve výši  9 781 385.01,- Kč za stavbu vodovodu za 

období červenec 2020. 

 

K bodu 6. Starosta informoval zastupitelé o vývoji jednání s městem Kolín ohledně úsekového 

měření v obci Pňov-Předhradí. Město Kolín požaduje po obci úhradu nájemného a není ochotno 

přistoupit na spravedlivé dělení nákladů, ale i příjmů. Taková situace je pro obec velmi 

nevýhodná a dlouhodobě neudržitelná. Se společností Gemos je dohodnuto, že technologie 

zůstane osazena i v případě zániku veřejnoprávní smlouvy a obec Pňov-Předhradí bude hledat 

možnosti jak v měření pokračovat. Proběhla diskuze.   

Usnesení: ZO bere na vědomí vývoj jednání ohledně úsekového měření v obci Pňov-

Předhradí.  



K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s návrhem prodeje bytového domu Kolínská ulice č.p. 

105, který je vlastnictví obce. S rezidenty byly projednány různé scénáře možností prodeje. 

Prodej domu jako celku byl zástupci rezidentů schválen. Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 5-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje budovy v Kolínské ulici č.p. 105 stojící 

na stavební parcele č. 154, včetně pozemků 392/5 a 390/5 v k.ú. Pňov. Minimální 

požadovaná cena bude cena odhadní, dle nově zpracovaného tržního odhadu.  

 

K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s úspěchem žádosti o dotaci na spolufinancování 

vodovodu ze Středočeského Infrastrukturního fondu ze Středočeského Kraje ve výši 582 896,- 

Kč.  Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 5-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje přijetí dotace ve výši 582 896,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje 

ze středočeského Infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace na realizaci projektu „Výstavba vodovodního řadu v obci Pňov-Předhradí“, ev.č. 

projektu ISF/ŽIV/042259/2020 

 

K bodu 9.  V tomto bodě se nikdo nepřihlásil 

     

K bodu 10. V tomto bodě se nikdo nepřihlásil 

 

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 20:30 hodin. 

 

 

 

V Pňově-Předhradí 14.9.2020 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

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

                         

 

 

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

                Marcel Ontl                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


