ZÁPIS č. 03/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného dne
30.06.2017 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Pokojovicích
Program:

1) Úvod
2) Projednání závěrečného účtu, účetní závěrky a zprávy o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016
3) Kanalizace - informace o platbách
4) Vytvoření komunitního centra v obci - dotační program VISK 3
5) Lesy - těžba
6) Příprava realizace stavby - oprava hřiště, Nadace ČEZ, výběr dodavatele
7) Úvěr na financování stavby - oprava hřiště
8) Zpráva finančního výboru
9) Zpráva kontrolního výboru
10) Diskuse
11) Závěr

I.
Úvod – zahájení
Starosta obce přivítal na schůzi přítomné zastupitele. Byl přečten a schválen zápis
z předchozího zasedání včetně všech usnesení. Schůze se zúčastnilo 5 zastupitelů, omluveni
byli Stanislav Kousal a Tomáš Dokulil. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
II.
Projednání závěrečného účtu, účetní závěrky a zprávy
o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Zastupitelstvo obce Pokojovice projednalo zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016 a přijalo opatření - věčná břemena budou následně analyticky
členěna. Dále projednalo a schválilo závěrečný účet obce a účetní závěrku za rok 2016 a
schvaluje tento závěrečný účet s výhradou a přijalo opatření, které bude odesláno na krajský
úřad (viz usnesení č.6/2017).
III.
Kanalizace - informace o platbách
Starosta obce seznámil zastupitele, že k dnešnímu dni jsou veškeré závazky vůči firmě
MBM trade, s.r.o., v plném rozsahu vyrovnány. Jedná se o závazky spojené s výstavbou
dešťové kanalizace v obci. Zastupitelé berou zprávu na vědomí.
IV.
Vytvoření komunitního centra v obci - dotační program VISK 3
Starosta obce seznámil zastupitele s přijetím dotace v rámci dotačního programu
VISK 3. Jedná se o nákup notebooku, plátna a projektoru, celkové náklady činí 30.500,- Kč,
z toho dotace 21.000,- Kč. Zastupitelé berou zprávu na vědomí.

V.
Lesy - těžba
Starosta obce informoval zastupitele o průběhu těžby dřevní hmoty, seznámil
zastupitele s množstvím vytěžené dřevní hmoty a finančním vypořádáním za provedenou
těžbu a se ziskem z prodeje. Zastupitelé berou zprávu na vědomí.
Zastupitelé pověřují starostu obce, aby zajistil i nadále provádění těžby dřeva z důvodu
kůrovcové kalamity.
VI.
Příprava realizace stavby - oprava hřiště, Nadace ČEZ, výběr dodavatele
Místostarosta obce informoval zastupitele o přiznání finančního příspěvku od Nadace
ČEZ ve výši 400.000,- Kč na opravu hřiště. Zastupitelé tímto pověřují místostarostu
k zajištění podkladů k vyhotovení smlouvy o poskytnutí podpory s Nadací ČEZ a zajištění
vhodného administrátora výběru zhotovitele stavby. Zastupitelé berou zprávu na vědomí.
VII.
Úvěr na financování stavby - oprava hřiště
Starosta obce předložil zastupitelům nabídky úvěru na opravu hřiště ve výši
1,500.000,- Kč. Nabídky na výzvu předložily Komerční banka, a.s. a Česká spořitelna, a.s.
Oba subjekty byly požádány o 2 varianty na splátky na 5 a 10 let. Zastupitelé posoudili
nabídky obou subjektů, z nichž lepší finanční podmínky nabídla ČS, a.s. Zastupitelé pověřují
starostu, aby zajistil vypracování smlouvy o poskytnutí úvěru.

VIII.
Zpráva finančního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru.

IX.
Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.

X.
Diskuse
Na návrh místních občanů se zastupitelé dohodli na přemístění
velkokapacitního kontejneru z prostoru vedle kulturního domu. Nově bude umístěn
vedle kontejneru na bioodpad nacházejícího se za vsí.
XI.
Závěr
Po diskusi starosta obce poděkoval všem přítomným za účast při hlasování a schůzi
ukončil.
Zapsal:
Libor Pekárek

Ověřovatelé:
...............................

Vyvěšeno fyzicky:
Vyvěšeno dálkovým přístupem:

Ivana Tunková

...............................

Ing. Vladimír Krutiš

...............................

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 30.06.2017
USNESENÍ č. 06/2017
Zastupitelstvo obce Pokojovice projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2016 a přijalo opatření - věčná břemena budou následně analyticky členěna. Dále
projednalo a schválilo závěrečný účet obce a účetní závěrku za rok 2016 a schvaluje tento
závěrečný účet s výhradou a přijalo opatření, které bude odesláno na krajský úřad.
Usnesení bylo schváleno počtem 5 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

Obec Pokojovice (razítko)

………………………………………………….

starosta

………………………………………………….

místostarosta

