
Zápis č. 26/09 
z  26. zasedání  zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 10.3. 2009  
Přítomni: dle presenční listiny 
Program: 
 

1. Zahájení – schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 16.12.2008 
4. Rozpočtová opatření č. 1 
5. Kronika obce Pňov-Předhradí  
6. Lesní hospodářství – Proutnice 
7. Projednání průzkumu zájmového území pro těžbu štěrkopísku. 
8. Projektová dokumentace chodník.  
9. Projednání pronájmu pozemku p.č. 95/1 v k.ú. Pňov 
10. Podání žádosti do projektu FROM 2009 
11. SOJP splátka SFŽP.  
12. Technické vybavení obce 
13. Proškolení velitelů jednotek JPO V  
14. Nákup vozů pro jednotky SDH.  
15. Dotazy a připomínky zastupitelů  
16. Diskuse  
17. Návrh usnesení 
18. 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 7 zastupitelů, zastupitelstvo je schopné usnášení.  
Program byl schválen.  
Hlasování: 7-0-0 
 
K bodu 2. Ověřovateli zápisu byli dle čl. VII.,odst.5., JŘ určeni pan Šafránek Libor a pani 
Ing. Irena Hrdinová. 
 
K bodu 3.  Zápis z 25. ZO ze dne 10.2. 2009 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 10.2.2009 bez připomínek.  
 
K bodu 4. ZO projednalo rozpočtová opatření č.1 Dalo se hlasovat.   
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 1  
 
K bodu 5. Starosta seznámil zastupitele s odstoupením současného kronikáře Josefa 
Skalického. A současně navrhl kronikáře, který tuto funkci převezme. Marcel Ontl se svým 
nominováním souhlasí a přijímá jmenování od starosty na nového kronikáře obce Pňov-
Předhradí.    



Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO bere na vědomí změnu kronikáře. 
  
K bodu 6. Starosta seznámil zastupitelstvo se špatným stavem porostu 16B5 a nezalesněném 
porostu 16B0 v Proutnici. Jedná se o porosty jejichž vlastníkem je obec, která má převzaté 
lesní hospodářské osnovy (dále jen LOH). Po konzultaci špatného stavu s odborem životního 
prostředí pověřeného úřadu Kolín bylo navrženo vykácení porostu 16B5 a nové zalesnění 
společně s pozemkem 16B0. Na poptávku obce na provedení těchto prací byly předloženy 3 
cenové nabídky.    Dalo se hlasovat 
Hlasování: 7-0-0  
Usnesení: ZO schvaluje provedení pěstebních prací firmou Josef Novák, která nabídla 
kompletní dodání požadovaných prací za nejnižší cenu. ZO Pověřuje starostu k dalším 
jednáním v této věci.  
 
K bodu 7. Starosta seznámil zastupitelstvo se záměrem zpracovat projekt na obnovení těžby 
štěrkopísku. Dle geologického průzkumu bylo vyznačeno zájmové  území, na kterém bude 
těžba probíhat. Dalo se hlasovat 
Hlasování: 7-0-0  
Usnesení: ZO schvaluje rozsah zájmového území pro obnovení těžby štěrkopísku dle 
grafického návrhu. 
 
K bodu 8. Starosta seznámil zastupitele s návrhem přípravy projektové dokumentace na 
výstavbu pokračování chodníku po pravé straně ve směru na Poděbrady od římskokatolického 
kostela. Navrhl nechat projektovou dokumentaci zpracovat o pan Ing. Adama Přibyla, který 
zpracovával projekt první etapy chodníku a je tedy dobře obeznámen se situací.  Dalo se 
hlasovat.  
Hlasování: 7-0-0  
Usnesení: ZO schvaluje pořízení projektové dokumentace na výstavbu nového chodníku 
panem ing. Adamem Přibylem za ceníkovou cenu inženýrských prací (dle hrubého 
výměru bude cena díla do 55 000,- Kč). Pověřuje starostu k dalším jednáním. 
 
K bodu 9. Starosta seznámil zastupitelstvo s nabídkou pana Josefa Nováka na pronájem 
pozemku p.č. 95/1 v k.ú. Pňov. Navržené nájemné na rok 2009 je 15000,- Kč. Dalo se 
hlasovat. 
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje pronájem pozemku p.č. 95/1 v k.ú. Pňov za cenu 15000,- Kč na 
rok 2009 a pověřuje starostu k podpisu nájemní smlouvy.  
 
K bodu 10. Starosta seznámil zastupitelstvo s možností podat žádost do výběrového řízení 
programu FROM 2009. Navrhuje podat žádost na opravu živičných povrchů v obci. 
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti do programu FROM na rok 2009 na opravu 
živičných povrchů v obci Pňov-Předhradí. 
 
K bodu 11. Starosta seznámil přítomné s povinností obce uhradit pravidelný příspěvek SOJP 
ve výši 144 448,- Kč 
Dalo se hlasovat 
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje úhradu platby SOJP ve výši 144 448,- Kč na účet č. 51-
7255330257/0100 na splátku úvěru.  



K bodu 12. Starosta seznámil zastupitelstvo s potřebou koupi nové motorové pily. Oprava 
staré by znamenala náklady 70% nákupu nového stroje profi kategorie. 
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje nákup nové motorové pily a pověřuje k němu starostu obce. 
Cena stroje nesmí přesáhnout 20 000,- Kč  
 
K bodu 13. Starosta seznámil zastupitele s nutností proškolení nových velitelů jednotek SDH 
spravovaných obcí Pňov-Předhradí.  Dalo se hlasovat.  
Hlasování: 7-0-0  
Usnesení: ZO schvaluje zajištění školení novým velitelům jednotek SDH. 
 
K bodu 14. Starosta seznámil zastupitelé s návrhem sborů dobrovolných hasičů na kokupi 
nových vozů. V Případě SDH Klipec se jedná o zásahový vůz Avia DA 12 za cenu 48 000,- 
Kč, který plně pokryje jejich požadavky. Nákup bude financován 40% dotace z krajského 
úřadu 60% obec. Po pořízení tohoto vozu bude nabídnut k prodeji stávající vůz Avia furgon. 
Částka za jeho prodej bude použita na potřeby SDH Klipec. V případě SDH Pňov se jedná o 
nákup vozu Ford Tranzit za cenu 30 000,- Kč. Nákup bude financován 40% dotace krajského 
úřadu 60% obec. Dalo se hlasovat. 
Hlasování: 7-0-0 
Usnesení: ZO schvaluje nákup vozidel pro SDH Pňov a SDH Klipec. Pověřuje starostu 
k dalším jednáním.    
 
K bodu 15. Nikdo ze zastupitelů se nepřihlásil 
 
K bodu 16. Do diskuze se nikdo nepřihlásil 
   
K bodu 17. Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o 
hlasování. 
 
K bodu 18. Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil 
zasedání v 20:15 hodin. 
 
V Pňově-Předhradí 10.3.2009 
 
 
Zapsal Tomáš Tůma ……………………….. 
 
 
Ověřili pan Šafránek Libor …………………pani Irena Hrdinová……………………….. 
                         
 
 
 
…………………………………..                  …………………………… 
          Ing. Vlastimil Hlavatý                                        Tomáš Tůma 
               místostarosta                        starosta 
 
 
 
 


