
 
 

Zápis č. 40/22 

z  40. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 

28.6.2022 

 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

 

1. Zahájení – doplnění a schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 9.5.2022 

4. Rozpočtové opatření č. 6 

5. Projednání nabídky na pořízení nové kuchyně do obecního bytu 

6. Projednání pronájmu pozemku p.č. 149 v k.ú. Klipec 

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

138  hlasování 5-1-0 

8. Projednání nového umístění velkoobjemového kontejneru v Klipci.  

9. Projednání nabídek na elektronické úřední desky  

10. Projednání závěrečného účtu obce a účetní závěrky 

11. Projednání účetní závěrky Mateřské Školy Pňov-Předhradí 

12. Projednání podpisu veřejnoprávní smlouvy s TJ Předhradí na finanční 

podporu ve výši 10 000,- Kč. 

13. Projednání odkupu pozemku pod nástupním můstkem autobusové zastávky 

v Pňově směr Poděbrady.  

14. Dotazy a připomínky zastupitelů 

• Nabídka na rekonstrukci VO za 1,- Kč 

• Konání schůzky s občany na téma odpadové hospodářství  

• Projednání žádosti o odkup budovy bývalé školy 

• Zábrany vjezdu na pláž 

• Sundat plakáty z plakátovacích ploch 

• Cedule Opalinek – dopravní značky celkově 

•  

15. Diskuse 

16. Návrh usnesení 

17. 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 9.5.2022 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 9.5.2022 bez připomínek. 

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6 

Dalo se hlasovat.     



 
 

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6 

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s nabídkou na novou kuchyň do bytu 

105/2 od truhlářství Miloš Hron za cenu 68 500,- Kč bez DPH včetně montáže.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje nabídku na novou kuchyň do bytu č. 105/2 za cenu 68 500,- Kč 

bez DPH a pověřuje starostu k zajištění všech dalších prací potřebných pro montáž a 

objednání.  

 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s nabídkou SDH Klipec na pronájem pozemku p.č. 149 

v k.ú. Klipec. Jedná se o pozemek pod budovou hasičárny, který byl při projednávání nové 

nájemní smlouvy opomenut. Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje pronájem pozemku p.č. 149 v k.ú. Klipec SDH Klipec.  

 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s nabídkou Rybáři Předhradí z.s. na pronájem vodních 

ploch p.č. 70/1, 72/8, 256/4 a pozemku p.č. 138 a budovy bez čísla popisného na něm stojící 

vše v k.ú. Předhradí.     

Proběhla diskuze. 

Hlasování: 5-0-1  

Usnesení: ZO schvaluje pronájem vodních ploch na p.č. 70/1, 72/8, 256/4 a pozemku p.č. 

138 a budovu bez čísla popisného na něm stojící spolku Rybáři Předhradí z.s. za 1,- 

Kč/rok na dobu 30 let.  

  

K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s možnostmi nového umístění kontejneru na 

velkoobjemový odpad. Proběhla diskuze. Zastupitelstvo bere na vědomí požadavek na změnu 

provozu a umístění velkoobjemového kontejneru v Klipci.   

 

K bodu 9. Starosta seznámil přítomné s nabídkami na pořízení nové úřední desky na budovu 

OÚ Předloženy celkem tři nabídky od firem Emam s.r.o., Galileo Corporation s.r.o. a Denip, 

spol s.r.o. Nejlevnější nabídka s největším balíčkem služeb v ceně předložila společnost Emam 

s.r.o. kdy úřední deska WALLO 32“ včetně montáže, softwaru a služeb potřebných k fungování 

je nabízena za cenu 204 433,13 vč. DPH  

Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje nákup a montáž úřední desky WALLO 32“ za cenu 204 433,13 

vč. DPH a její montáž do venkovních prostor budovy obecního úřadu.   

 

K bodu 10. Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem a účetní uzávěrkou obce za rok 

2021  

Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje: 

 

1) Závěrečný účet obce Pňov-Předhradí za rok 2021 bez výhrad. Návrh ZÚ společně 

se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce byl na úřední desce OÚ 

Pňov-Předhradí od 26.5.2021 – 14.6.2021. Před jeho projednáním v ZO k němu 



 
 

nebylo vzneseno žádných připomínek. Součástí závěrečného účtu 

je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021. 

2) Závěrku obce Pňov-Předhradí za rok 2021 v plném rozsahu, 

neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu 

skutečnosti posuzovaných podle zákona č. 563/1991 Sb. Věrný a 

poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 

jednotky. Byly předloženy poklady ke schvalování – účetní a finanční výkazy obce 

Pňov-Předhradí za rok 2021 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2021 

3) ZO schvaluje hospodářský výsledek obce Pňov-Předhradí ve výši 2 748 259,51 a 

jeho převod 

 

K bodu 11. Starosta seznámil přítomné s účetní závěrkou Mateřské Školy Pňov-Předhradí  

Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje: 

 

1) Účetní závěrku Mateřské školy Pňov-Předhradí za rok 2021 v plném jejím 

rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu 

skutečnosti posuzovaných podle zákona č. 563/1991 Sb. Věrny a postivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Byly předložený podklady 

pro schválení – účetní a finanční výkazy MŠ za rok 2021 

2) Hospodářský výsledek MŠ Pňov-Předhradí ve výši 12 181,80 a jeho převod.  

 

K bodu 12. Starosta seznámil přítomné s veřejnoprávní smlouvou, kterou obec poskytne TJ 

Předhradí 10 000,- Kč příspěvek na provoz TJ.   

Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje příspěvek ve výši 10 000,- Kč na provoz TJ Předhradí a pověřuje 

starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy. 

 

K bodu 13. Starosta seznámil přítomné s možností odkoupit pozemek pod autobusovou 

zastávkou v Pňově ve směru na Poděbrady. Jedná se část pozemku p.č. 1079 v k.ú. Pňov o 

celkové výměře 24 m2. Prodávající požaduje 1000,- Kč/m2. 

Proběhla diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje odkup části pozemku p.č. 1079 v k.ú. Pňov o celkové výměře 24m2 

za cenu 24 000,- Kč a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.  

 

K bodu 14.  

 

• Nabídka na rekonstrukci VO za 1,- Kč od společnosti ČEZ – zamítnuto 

• Projednání žádosti na odkup budovy bývalé školy – zajistit nový odhad, odpovědět, 

že minimální požadovaná cena bude cena odhadní, případný obchod projedná 

nové zastupitelstvo  

• Sundat plakáty z plakátovacích ploch  

 

 

 



 
 

K bodu 15.   

 

• Nikdo se nepřihlásil 

  

      

K bodu 16. Návrh usnesení byl přijat dle rozhodnutí projednávaných bodů 

programu.  

       

K bodu 17. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 

zasedání v 19:45 hodin. 

 

V Pňově-Předhradí 28.6.2022 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

 

 

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

                         

 

 

 

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

                Marcel Ontl                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


