
 
 

Zápis č. 38/22 

z  38. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 

11.4.2022 

 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

 

1. Zahájení – doplnění a schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 7.3.2022 

4. Rozpočtové opatření č.4  

5. Projednání podpisu smlouvy o poskytnutí elektrické energie VAK Nymburk 

6. Projednání podpisu smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k nemovité věci UZSVM/SKO/2370/2022-SKOM (p.č. 933/29 v k.ú. Pňov – 

pozemek pod chodníkem) 

7. Projednání výsledku kontroly hospodaření a přijetí nápravných opatření. 

8. Projednání odkupu p.č. 254/12 v k.ú. Předhradí   

9. Projednání žádosti o pronájem části pozemku 93/1 v k.ú. Předhradí od 

společnosti ČEZ.  

10. Projednání žádosti o nájem p.č. 70/1, 72/8, 138, 256/4 a budovy bez č.p. na p.č. 

138   

11. Dotazy a připomínky zastupitelů 

12. Diskuse 

13. Návrh usnesení 

14. 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 7.3.2022 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 7.3.2022 bez připomínek. 

 

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

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné se smlouvou o poskytnutí elektrické energie 

z trafostanice NB1110 jejíž vlastníkem je VAK Nymburk a.s.. 

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje podpis smlouvy o poskytnutí elektrické energie z trafostanice 

NB1110 za účelem zajištění provozu ATS a vodojemu.  



 
 

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné se smlouvou o bezúplatném převodu č. 

UZSVM/SKO/2370/2022-SKOM kterou obec bezplatně pozemek p.č. 933/29 

v k.ú. Pňov. Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 933/29 v k.ú. Pňov od Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových a pověřuje starostu k podpisu smlouvy 

UZSVM/SKO/2370/2022-SKOM. 

 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s výsledkem dílčí kontroly hospodaření obce Pňov-

Předhradí za rok 2021 provedenou Krajským úřadem středočeského kraje dne 16.12.2021. Při 

kontrole byla zjištěna chyba v zápise a usnesení obce ze dne 14.6.2021 kde při zápisu 

projednání závěrečného účtu obce a účetní závěrky a závěrečného účtu a účetní závěrky MŠ 

Pňov-Předhradí došlo k opomenutí při zapisování. V zápise kvůli písařské chybě není uvedeno 

schválení účetních závěrek obou subjektů i přesto že byly dne 14.6.2021 projednány a 

schváleny. 

Proběhla diskuze. 

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO tímto usnesením doplňuje usnesení 31/I/7 a 31/I/8 z 14.6.2021 o schválení 

účetních závěrek obce Pňov-Předhradí a MŠ Pňov-Předhradí.  Dál ZO ukládá účetní 

T.Pychové provést opravu – oprava byla provedena dne 16.12.2021 dokladem 21-007-

00030 

  

 

K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s možností odkupu části pozemku p.č. 254/12 v k.ú. 

Předhradí. Jedná se o část ulice Školní. Celková výměra kupovaného pozemku je 220 m2. 

Odhadní cena pozemku je 153,46,- Kč/m2 Prodávající odhadní cenu akceptuje. Celková částka 

za kupovaný pozemek je 33 760,-Kč. Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje koupi části pozemku p,č, 254/12 dle GP 269-38/2021 za cenu 

33 760,- Kč a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy a podání návrhu na vklad. 

 

K bodu 9. Starosta seznámil přítomné s žádostí ČEZ prodej a.s. o dlouhodobý pronájem části 

pozemku p.č. 93/1 v k.ú. Předhradí za účelem umístění rychlonabíječky pro elektromobily. 

Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 93/1 v k.ú. 

Předhradí.  

 

K bodu 10. Starosta seznámil přítomné s žádostí o pronájem pozemků p.č. 70/1, 72/8, 138, 

256/4 vše v k.ú. Předhradí. Jedná se o žádost od Rybářů Předhradí z.s. Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 70/1, 72/8, 138, 256/4 

vše v k.ú. Předhradí. 

 

K bodu 11.   

 

• Obec Pňov-Předhradí pořídí elektronickou úřední desku, která nahradí do nedávna 



 
 

používanou vitrínu, kterou povalil a částečně poničil vítr. Bude se 

jednat certifikovanou elektronickou úřední desku, která bude volně 

přístupná na zdi budovy obecního úřadu.  

• Obec podá žádost o nájem pozemků p.č. 22/29, 23/9 a 22/18 v k.ú. 

Předhradí.  

• Požadavek na lepší značení sportovního areálu v Předhradí.  

• Požadavek na odstranění sloupů datového vedení Cetin v Klipci na návsi 

• Oprava ulomených značek po obci 

• Požádání o kolaudaci přístavby hasičárny v Klipci.  

     

K bodu 12.  

• Do diskuze se nikdo nepřihlásil.   

    

    

K bodu 13. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů programu.  

       

K bodu 14. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 

zasedání v 21:15 hodin. 

 

V Pňově-Předhradí 11.4.2022 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

 

 

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

                         

 

 

 

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

                Marcel Ontl                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


