
 
 

Zápis č. 33/21 

z  33. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 

8.11.2021 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

 

1. Zahájení – doplnění a schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 11.10.2021 

4. Rozpočtové opatření č. 9 

5. Projednání návrhu rozpočtu obce Pňov-Předhradí na rok 2022 

6. Projednání podpisu smlouvy o dotaci na vodovod z fondu Krajský úřad 

7. Projednání podpisu smlouvy na přípravu PD na odbahnění Karasovo, Staré 

Labe a Jezero. 

8. Projednání podpisu dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na vodovod včetně 

Změnových listů  

9. Projednání nové obecní vyhlášky o odpadech  

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 6 zastupitelů, jeden zastupitel omluven, zastupitelstvo je schopné usnášení. 

Program byl schválen.    

Hlasování: 6-0-0  

 

 

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 11.10.2021 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 11.10.2021 bez připomínek. 

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 9 

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9 

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce Pňov-Předhradí na rok 2022. 

Návrh rozpočtu je v paragrafovém znění jako vyrovnaný. 

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022 jako vyrovnaný 

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné se získáním dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Infrastrukturního fondu ve výši 398 951,- Kč. Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje přijetí dotace ve výši 398 951,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje 

ze Středočeského Infrastrukturálního fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace na realizaci projektu Výstavba vodovodního řadu v obci Pňov-



 
 

Předhradí ev. Č. projektu ISF/ŽIV/043886/2021.       

 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné se záměrem přípravy projektu na 

odbahnění Karasova Ramene, Sterého Labe a Jezera. Proběhla diskuze.      

Usnesení: ZO bere na vědomí přípravy projektové dokumentace na 

odbahnění Karasova ramene, Starého Labe a Jezera.   

 

K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s dodatkem č.2 ke smlouvě o dílo na dodání stavby 

vodovodu včetně změnových listů. Proběhla diskuze.   

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje podpis dodatku č.2 ke smlouvě na dodání stavby vodovodu a 

změnové listy stavby.    

 

K bodu 9. Starosta seznámil přítomné s vývojem jednání ohledně úpravy modelu fungování 

svozu tříděného domovního odpadu. Snahou bylo nastavení spravedlivějšího systému, který by 

umožňoval detailněji evidovat produkovaný odpad a umožnil lépe motivovat k třídění 

jednotlivých druhů odpadů. Po porovnání nákladů na zavedení a samotný provoz systému vůči 

komfortu a stávajícím výsledkům třídění v naší obci je efekt minimální. Svozový systém 

zůstane bez změn. Nová vyhláška kterou starosta předloží na dalším jednání ZO bude v souladu 

se stávajícím svozovým systémem, ale bude reagovat na změnu zákona o odpadech tak aby 

vyhověla. Navýšení poplatku za svoz TDO na 950,- Kč/osobu/rok bude zapracován do 

vyhlášky.  Proběhla diskuze.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO bere na vědomí přípravu nové vyhlášky o dopadech. Její předložení na další 

schůzi ZO. Schvaluje navýšení poplatku za svoz TDO pro rok 2022 na 950,- Kč/osobu/rok.   

  

 

K bodu 10.  V tomto bodě se nikdo nepřihlásil 

  

    

K bodu 11.  

• Do diskuze se 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 20:15 hodin. 

 

V Pňově-Předhradí 8.11.2021 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

 

 

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

                         

 

 

 

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

                Marcel Ontl                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


