
Zápis č. 23/20 

z  23. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 12.10.2020 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

 

1. Zahájení – doplnění a schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 14.9.2020 

4. Rozpočtové opatření č. 9 

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

2020 

6. Projednání vydání opatření obecné povahy nového územního plánu obce Pňov-

Předhradí.   

7. Dotazy a připomínky zastupitelů 

8. Diskuse 

9. Návrh usnesení 

10. 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 14.9.2020 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 14.9.2020 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 seznámil přítomné s fakturací za stavbu vodovodu za měsíc září ve výši 

4 604 941.23,- 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  4 604 941.23,- Kč za stavbu vodovodu za 

období září 2020. 

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s vydávaným územním plánem obce, jehož třetí 

opakované veřejné projednání se konalo 23.9.2020. Na tomto jednání zazněla jedna 

připomínka. Navrhovatel úpravy byl vyzván k doložení písemné připomínky. Připomínka byla 

podána po termínu a tudíž může posloužit pouze jako podklad pro změnu č.1 územního plánu. 

Pořizovatel doporučil obci vydat územní plán v předloženém návrhu. Proběhla diskuze.  

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: Zastupitelstvo obce Pňov - Předhradí vydává podle § 84 odst. 2 písm. y) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 



územní plán Pňov – Předhradí po ověření, že není v rozporu s Politikou územního rozvoje 

ČR ve znění aktualizace č. 5, s Úplným zněním zásad územního rozvoje Středočeského 

kraje ani se stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu Středočeského kraje. 

 

 

K bodu 7.   

• Připomenuta příprava rozpočtu obce Pňov-Předhradí na rok 2021. Na dalším zasedání 

ZO bude projednán návrh. 

• Projednán koncept a nabídky na vybavení nové zasedací místnosti. Skříň na jižní stěnu 

a kuchyňský koutek je možné objednat. Stůl je potřeba větší a více nabídek.  

• Personální naplnění na úseku komunální údržby je v současné době 3 plné úvazky. Do 

dalšího zasedání ZO starosta předloží plán prací hlavně v zimním období.  

• Znak a vlajka obce jsou uznány a vydány předsedou poslanecké sněmovny a je tedy 

možné je začít používat. Informace a vysvětlení symbolů bude umístěno na web obce. 

• Od 1.1.2022 je připravována změna svozového systému TDO. Rámec a možnosti 

nového systému předběžně projednány. Konkrétní úprava vyhlášky a popis fungování 

systému bude projednáváno v průběhu roku 2021.  

• Požadavek na odstranění zeleně z chodníku podél I/38 v úseku od ulice Na Návsi a 

Příčná.  

     

K bodu 8.  

• Dotaz na fungování úsekového měření na I/38 naší obci. - Technologie zůstala osazena. 

Přestupky se dál evidují. V současné době probíhá příprava nastavení tak aby bylo 

možné přestupky řešit. Pravděpodobná spolupráce s obecní policií a její následné 

zřízení.  

• Dotaz na stav projekčních příprav III. etapy chodníku podél I/38 vysvětlena aktuální 

situace a její řešení. Na dalším zasedání Zastupitelstva bude předložen časový 

harmonogram realizace projektu.   

 

K bodu 9. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.  

       

K bodu 10. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 

zasedání v 21:30 hodin. 

 

 

 

V Pňově-Předhradí 12.10.2020 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

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

                         

 

 

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

                Marcel Ontl                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


