
 
 

Zápis č. 37/22 

z  37. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 

7.3.2022 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

 

1. Zahájení – doplnění a schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 7.2.2022 

4. Rozpočtové opatření č.3 

5. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce pro volební období 2022 - 2026 

6. Projednání přístupu obce k paktu starostů a primátorů za zintenzivnění 

opatření pro spravedlivější a klimaticky neutrální Evropu. 

7. Projednání zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 149 v k.ú. Klipec.   

8. Dotazy a připomínky zastupitelů  

9. Diskuse 

10. Návrh usnesení 

11. 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 7.2.2022 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 7.2.2022 bez připomínek. 

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3 

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s odkazem na zákon 128/2000 Sb. § 67 připomněl 

zastupitelstvu stanovení počtu členů Zastupitelstva v období 2022 – 2026. Proběhla diskuze. 

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO stanovuje dle §67 zákona 128/2000 Sb. Počet zastupitelů ve volebním období 

2022 – 2026 na 7.  

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné se zněním paktu starostů a primátorů – Evropa, který má 

zvýšit ambice obcí a měst v oblasti zintenzivnění opatření pro klimaticky neutrální Evropu. 

Cílem paktu je snaha motivovat a vytvářet podmínky pro dekarbonizaci měst a obcí s přístupem 

k cenově dostupné, bezpečné a udržitelné energii. Prvním společným projektem bude vytvoření 

studie znečištění ovzduší, určení hlavních zdrojů znečištění a návrh na minimalizaci 

negativních vlivů. Proběhla diskuze.   



 
 

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje přistoupení obce Pňov-Předhradí k Paktu 

starostů a primátorů – Evropa za účelem zintenzivnění opatření pro 

klimaticky neutrální Evropu.        

 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s opomenutím pronájmu pozemku při podpisu nájemní 

smlouvy s SDH Klipec na část budovy a sborem využívaný areál za hasičárnou. Konkrétně se 

jedná o pozemek p.č. 149 v k.ú. Klipec. Proběhla diskuze. 

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 149 v k.ú. Klipec 

pod budovou hasičské klubovny.    

 

K bodu 8.   

 

• Dotaz na nájemní smlouvu k pozemku p.č. 107/61 v k.ú. Pňov. - Nájemní smlouva 

vyprší v červnu 2022, nájemce může požádat o prodloužení. 

• Dotaz zda došlo k posunu v řízení odstranění nepovolené části stavby na p.č. 3/1 v k.ú. 

Pňov. – Mezi obcí a investorem k žádnému posunu nedošlo  

• Upozornění na propadlý chodník podél sinice I/38 v úseku od čp 91 – 74 ulice Kolínská. 

– jedná se o sesednutí po stavba vodovodu. Při předání staveniště dodavatelem stavby 

neuznáno jako nedodělek. Oprava proběhne společně s opravou v ulicích Lomená a 

Nová.  

     

K bodu 9.  

• Nedostatečné osvětlení Farské ulice a cesty. – Je potřeba navrhnout svítidla 

s výkonnějším FV panelem, který vyrobí dostatek energie i v zimním období.  

• Kapacita mateřské školky k zápisu 2022. – Mělo by být volných 5 míst. V závislosti na 

odkladech a rozhodnutí rodičů o prodloužení předškolní docházky se počet volných míst 

může změnit.     

    

K bodu 10. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.  

       

K bodu 11. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 

zasedání v 21:15 hodin. 

 

V Pňově-Předhradí 7.3.2022 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

 

 

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

                         

 

 

 

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

                Marcel Ontl                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


