
 
 

Zápis č. 36/21 

z  36. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 

7.2.2022 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

 

1. Zahájení – doplnění a schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 10.1.2022 

4. Rozpočtové opatření č.2 

5. Projednání výpočtu vodného pro rok 2022 

6. Projednání směny části pozemku 1374 v k.ú. Pňov dle GP 33-421064/2021 

7. Projednání nabídek na nákup záložní centrály k vodojemu a ATS 

8. Projednání bezplatného převodu pozemku p.č. 933/29 v k.ú. Pňov z UZSVM na 

obec Pňov-Předhradí 

9. Projednání mimořádné splátky úvěru na vodovod ve výši 500 000,- Kč 

k 17.2.2022   

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 10.1.2022 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 10.1.2022 bez připomínek. 

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2 

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s výpočtem vodného na rok 2022, které vychází čistě 

z předpokladů a odhadů počtu odběratelů. Vodné na rok 2022 je 60,20,- Kč vč. DPH. Proběhla 

diskuze, rozbor výpočtu. 

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje vodné na rok 2022 ve výši 60,20,- Kč vč. DPH.  



 
 

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Ješuty o směnu části 

pozemku 1374 v k.ú Pňov dle geometrického plánu GP 33-421064/2021. 

Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1374 v k.ú. Pňov 

dle geometrického plánu GP-421064/2021.        

 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s nabídkami na nákup záložního naftového zdroje, který 

bude sloužit k zajištění dodávky elektrické energie pro vodojem a ATS, v případě výpadku 

dodávky ze sítě. Osloveno bylo 5 firem, nabídky byly předložen v řádném termínu celkem 3. 

Proběhla diskuze. 

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje nákup elektrocentrály Gappa GF3 20kW uzavřená + zásuvka 

32A dle předložené nabídky za cenu 187 550,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu k jejímu 

objednáním a zajištění dopravy.    

 

K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s možností bezplatného získání pozemku p.č. 933/29 

v k.ú. Pňov-Předhradí od UZSVM. Na pozemku se nachází obecní chodník, dešťová 

kanalizace, splašková kanalizace a vodovod. Proběhla diskuze.   

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 933/29 o celkové výměře 472 m2 

v k.ú. Pňov z vlastnictví ÚZSVM do vlastnictví obce a pověřuje starostu k podpisu smluv.      

 

K bodu 9. Starosta seznámil přítomné se záměrem vložení mimořádné splátky úvěru na 

vodovod ve výši 500 000,- Kč. Kterým dojde ke snížení rozdílu mezi výší dluhu a 60% průměru 

příjmů za poslední 4 roky, čímž se obec dostane mimo ukazatel porušení rozpočtové 

odpovědnosti. Proběhla diskuze.   

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje mimořádnou splátku úvěru ve výši 500 000,- Kč k úvěrové 

smlouvě č. 2020001864 a pověřuje starostu k podpisu dodatku smlouvy. 

 

K bodu 10.   

 

• Připomínka k zajištění opravy výtluků na místních komunikacích Na Návsi, Farská, 

Dvorská. Starosta zajistí nabídku na opravu výtluků a předloží zastupitelstvu 

k odsouhlasení. 

     

K bodu 11.  

• Informace k zahájení provozu vodovodu. – stavba je předána, je podána žádost o vydání 

kolaudačního rozhodnutí a souhlas provozem na Krajském úřadě Středočeského kraje. 

Podpisy odběratelských smluv budou probíhat ke konci března. 

• Žádost o zajištění demolice autobusové zastávky na st. p. č. 148 v k.ú. Pňov. Zastávka 

je cestujícími nevyužívána a naopak je v poslední době místem kde přespávají lidé, kteří 

obcí pouze procházejí. – Obec zajistí demoliční výměr a zajistí demolici společně se 

zastávkou v Předhradí, která je také na cizím pozemku, nevyužívána cestujícími a 

naopak slouží spíše k občasnému přespání obcí procházejících lidí.    



 
 

    

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 21:15 hodin. 

 

V Pňově-Předhradí 7.2.2022 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

 

 

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

                         

 

 

 

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

                Marcel Ontl                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


