
 
 

Zápis č. 41/22 

z  41. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 

8.8.2022 

 

Přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

1. Zahájení – doplnění a schválení programu  

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu ze dne 28.6.2022 

4. Rozpočtové opatření č. 7  

5. Projednání podpisu smlouvy s ŘSD ohledně práva provést stavbu chodníku 

podél I/38 a přechodů pro chodce 

6. Vyhodnocení poptávkového řízení na nákup nové sekačky 

7. Projednání vyřazení přebytečného majetku z inventarizace obce 

8. Dotazy a připomínky zastupitelů 

• Podaná žádost o stavební povolení na stavbu chodníků po pravé straně 

směr Kolín podél I/38 od ulice Průhon – Opalinek a Příčná – Příjezdová 

cesta do PZ 

• Demolice autobusových zastávek  

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 28.6.2022 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 28.6.2022 bez připomínek. 

 

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 7 

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7 

 

K bodu 5. Starosta seznámil přítomné se smlouvou s ŘSD ohledně práva vstupu a využití 

pozemků při silnici I/38 za účelem výstavby V. Etapy chodníků od ulice Průhon – Opalinek a 

ulice Příčná až po č.p. 62 .   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje podpis smlouvy s ŘSD za účelem realizace stavby V. etapy 

chodníku podél silnice I/38 

  

 



 
 

K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s nabídkou společnosti Šátek Stroje na 

prodej Sekačky SECO MP 122D za cenu 532 400,- Kč Včetně DPH. Proběhla 

diskuze.   

Dalo se hlasovat.     

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje nákup sekačky SECO MP122D za cenu 532 400,- 

Kč včetně DPH a pověřuje starostu k zaslání objednávky a zaplacení stroje.   

 

K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s návrhem vyřazení nepotřebného majetku vedeného 

v inventuře.      

Proběhla diskuze. 

Hlasování: 6-0-0  

Usnesení: ZO schvaluje vyřazení nepotřebného majetku z inventarizace obce dle 

předloženého návrhu.   

   

K bodu 8.  

 

• Obec podala žádost o stavební povolení na V. etapu výstavby chodníků  

• Demolice autobusových zastávek proběhne v průběhu září 

 

K bodu 9.   

 

• Nikdo se nepřihlásil 

  

      

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 20:00 hodin. 

 

V Pňově-Předhradí 8.8.2022 

 

 

Zapsal Tomáš Tůma  ……………………….. 

 

 

 

 

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

                         

 

 

 

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

                Marcel Ontl                              Tomáš Tůma 

               místostarosta                        starosta 


