
 
 

Zápis č. 35/21 

z  35. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 

10.1.2022 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

 

1. Zahájení – doplnění a schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 13.12.2021 

4. Rozpočtové opatření č.1 

5. Projednání smlouvy na dopravní obslužnost na rok 2022 

6. Projednání předání stavby vodovodu k 7.1.2022 

7. Projednání předávacího protokolu k FIEDLER stanici a SIM kartě 

8. Projednání prodeje části pozemku p.č. 1186/1 v k.ú. Pňov.  

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 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 13.12.2021 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 13.12.2021 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 se smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti pro obec 

Pňov-Předhradí. 

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO podpis smlouvy na dopravní obslužnost na tok 2022 a pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy.  

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné se stavem výstavby vodovodu a zaslanou výzvou od 

dodavatele stavby k převzetí dokončené stavby. Všechny nahlášené nedodělky a požadavky na 

opravy a úpravy jsou hotové, včetně odzkoušení dílčími tlakovými zkouškami a komplexní 

zkouškou simulující ostrý provoz. Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje přejímku stavby vodovodu a pověřuje starostu k podpisu 

předávacího protokolu bez výhrad.        



 
 

 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s protokolem na předání SIM karty 

umístěné v řídící a monitorovací jednotce FIEDLER na vodojemu. Proběhla 

diskuze. 

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje předání SIM karty umístěné v řídící a 

monitorovací jednotce FIEDLER a pověřuje starostu k podpisu.    

 

K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s geometrickým plánem č. 335-53/2021 kterým se 

odděluje část pozemku p.č. 1186/1 v k.ú. Pňov. O odkup této části pozemku požádala 

společnost MT Staves s.r.o. Jedná se o narovnání skutečného stavu užívaného pozemku oproti 

katastrální mapě. Proběhla diskuze.   

Hlasování: 5-0-1  

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1186/1 v k.ú. Pňov 

dle GP 335-53/2021 o celkové výměře 959m2     

 

K bodu 9.   

 

• Připomínka k parkování aut v zeleném trojúhelníku v ulici V Rákosí. S vlastníkem aut 

bude projednána změna místa parkování.  

• Projednání možného umístění retardérů do ulice Sportovní, z důvodu rychlých průjezdů 

k parkovišti u Jezera. Po diskuzi bylo od tohoto požadavku ustoupeno. 

     

K bodu 10.  

• Dotaz na změnu č.1 územního plánu obce. Vzhledem k nedořešené kauze s černou 

stavbou na pozemcích 57/2 a 57/3 v k.ú. Pňov je nastartování změny prozatím posunuto, 

ale vzhledem k nezájmu investora situaci řešit a několika dalším podnětům změnu 

nastartovat bude v průběhu dubna tento záměr opět projednán.   

    

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 21:15 hodin. 

 

V Pňově-Předhradí 10.1.2022 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

 

 

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

                         

 

 

 

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

                Marcel Ontl                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


