
Zápis č. 24/20 

z  24. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 9.11.2020 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

 

1. Zahájení – doplnění a schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 12.10.2020 

4. Rozpočtové opatření č. 8 

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

2020 ve výši 6 561 444.28,- Kč 

6. Projednání úpravy plánu doplňkových cest ke kompletní pozemkové úpravě 

Pňov-Předhradí 

7. Projednání návrhu rozpočtu obce Pňov-Předhradí na rok 2021 

8. Projednání žádosti o odkup pozemku p. č. 107/39 a části pozemku p.č. 107/40 

v k.ú. Pňov.  

9. Projednání podpisu příkazní smlouvy na dopravní obslužnost obce na rok 2021 

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 12.10.2020 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 12.10.2020 bez připomínek. 

 

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

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8 

 

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

6 561 444.28 ,- 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  6 561 444.28,- Kč za stavbu vodovodu za 

období říjen 2020. 

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s žádostí pozemkového úřadu o projednání aktualizace 

plánu společných zařízení KoPÚ Pňov a KoPÚ Předhradí. Seznámil přítomné s úpravami a 

aktualizací. Proběhla diskuze.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje aktualizaci plánu společných zařízení KoPÚ Pňov a KoPÚ 

Předhradí dle předloženého návrhu.  



K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce Pňov-Předhradí na rok 2021. 

Návrh je schodkový. Schodek bude kryt z úvěru na stavbu vodovodu. Proběhla diskuze.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2021 jako schodkový. Schodek bude kryt 

z úvěru na stavbu vodovodu. 

 

K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s žádostí o odkup pozemku 107/39 a části pozemku p.č. 

107/40 oba v k.ú. Pňov za účelem vzniku uceleného prostoru okolo budovy bývalé býkárny, 

který by žadatel rád oplotil. Proběhla diskuze.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 107/39 a části pozemku 

p.č. 107/40 dle předložené žádosti. 

 

K bodu 9. Starosta seznámil přítomné s příkazní smlouvou s městem Městec Králové, které 

zastupuje okres Nymburk v zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2021. Příspěvek obce do 

společného financování ztrát dopravcům pro rok 2021 je 119 400,- Kč. Proběhla diskuze.     

Hlasování: 7-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje podpis příkazní smlouvy na dopravní obslužnost pro rok 2021. 

 

K bodu 10.   

• Aktualizace projektové dokumentace a obnovení platných vyjádření ke sloučenému 

stavebnímu a územnímu řízení na stavbu III etapy chodníku začnou první týden 

v březnu 2021. Projektant předloží cenovou nabídku. 

• Na úseku komunální údržby zůstanou pouze dva zaměstnanci. 

• Vodovod je připojen v Sokolči na hlavní přivaděč, začalo napouštění vodojemu a s tím 

spojené zkoušky těsnosti. 

• Požadavek na úpravu vpusti dešťových vod před č.p. 43 v Pňově. Při pokládání 

vodovodního řadu došlo ke zničení a doposud nebyla vpusť obnovena.    

     

K bodu 11.  

• V tomto bodě se nikdo nepřihlásil  

 

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 21:30 hodin. 

 

 

 

V Pňově-Předhradí 9.11.2020 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

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

                         

 

 

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

                Marcel Ontl                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


