
Zápis č. 27/21 

z  27. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 8.2.2021 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

 

1. Zahájení – doplnění a schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 11.1.2021 

4. Rozpočtové opatření č.1 

5. Projednání platby faktury za stavbu vodovodu za období prosinec 2020 a leden 

2021 

6. Projednání revokace usnesení 26/I/2 ze dne 11.1.2021, 25/I/5 ze dne 14.12.2020 

ohledně prodeje části pozemku p.č. 107/12 v k.ú. Pňov 

7. Projednání koupě pozemků p.č. 389/4 a 389/5 v k.ú. Pňov 

8. Projednání žádosti o prodej pozemku p.č. 107/29 v k.ú. Pňov 

9. Projednání zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 107/31, 107/53, 107/49, 

142 a budovy bez čísla popisného stojící na p.č. 142 včetně příslušenství.  

10. Dotazy a připomínky zastupitelů  

• Příprava projektu IV. Etapy chodníku u silnice I/38 

• Úsekové měření  

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 6 zastupitelů, z toho jeden je připojen na video konferenci, zastupitelstvo je 

schopné usnášení. Starosta seznámil přítomné s požadavkem části zastupitelstva na revokaci 

usnesení č. 26/I/2 a č. 25/I/2 kterými byl schválen záměr prodeje a následně prodej části 

pozemku p.č. 107/12 v k.ú. Pňov. Vzhledem k vážnosti projednávané revokace a nepřítomnosti 

jednoho zastupitele, navrhuje starosta projednat revokaci v plném počtu přítomných 

zastupitelů. Ohledně jiného uspořádání vztahů se stávajícím nájemníky pozemku p.č. 107/12 se 

stále jedná.  Proběhla diskuze.     

Hlasování: 4-2-0  

Usnesení: ZO schvaluje program dnešního zasedání s tím, že bod 6 bude projednán na 

další schůzi zastupitelstva.  

 

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

Matějková. 

 

K bodu 3.  Zápis ZO ze dne 11.1.2021 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 11.1.2021 bez připomínek. 

 

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

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s fakturací za stavbu vodovodu za měsíce prosinec 2020 

a leden 2021ve výši 1 716 969,96,- 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: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje úhradu faktury ve výši  1 716 969,96 ,- Kč za stavbu vodovodu za 

období prosinec 2020 a leden 2021. 



  

K bodu 6. Z důvodu změny programu v úvodu schůze není tento bod projednáván. 

 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s možností koupě pozemků p.č. 389/4 a 389/5 v k.ú. 

Pňov za cenu 500,- Kč/m2. Na pozemcích je umístěn vodovod. Proběhla diskuze.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje odkup pozemků p.č. 389/4 a 389/5 v k.ú. Pňov a pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy a zajištění návrhů na vklad.  

 

K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s žádostí o odkup pozemku p.č. 107/29 v k.ú. Pňov. 

Jedná se o trvalý travní porost u hájovny. Proběhla diskuze.     

Hlasování: 0-6-0  

Usnesení: ZO zamítá prodej pozemku p.č. 107/29 v k.ú. Pňov   

 

K bodu 9. Starosta seznámil přítomné s žádostí o pronájem pozemků p.č. 107/31, 107/53, 

107/49 a 142 včetně budovy bez č.p. na p.č. 142 vše v k.ú. Pňov. Jedná se o pozemky společně 

tvořící areál Dušana Pavlíčka, který dlouhodobě používají ke své činnosti dobrovolní hasiči 

Pňov. Proběhla diskuze.     

Hlasování: 5-0-1  

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemků 107/31, 107/53, 107/49 a 

142, včetně budovy bez č.p. na p.č. 142.  

 

K bodu 10. 

 

• Projektovou dokumentaci na IV. etapu chodníku začne pan Ing. Pavelka připravovat 

v první polovině března 2021. Cena za PD je 148 225,- Kč vč. DPH. – Námitka k ceně, 

která nebyla projednána zastupitelstvem. – Bude zařazeno do programu dalšího 

zastupitelstva.  

• Doplněna informace k bodu 6 o revokaci usnesení, že jednání se stávajícími nájemci 

stále probíhají.  

 

K bodu 11.   

 

• Oprava veřejného osvětlení bude urgována u servisní firmy. 

• Odpočinková lavička u Šutráku bude umístěna do 15.4. 

• Další výsadba stromů v okolí šutráku bude požadována po stávajícím nájemci jako 

náhrada za větrem poničené stromy.  

• Na zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 107/39 a 107/40 v k.ú. Pňov, nebyl 

předložena nabídka. V tuto chvíli obec o prodej nemá zájem. 

 

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 20:45 hodin. 

 

V Pňově-Předhradí 8.2.2021 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

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

                         

 

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

                Marcel Ontl                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


