ZÁPIS č. 05/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného dne
10.09.2017 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Pokojovicích
Program:

1) Úvod
2) Schválení úvěru na akci "Oprava hřiště" - Česká spořitelna, a.s.
3) Schválení smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku na akci "Oprava
hřiště" - Nadace ČEZ
4) Schválení smlouvy o dílo na akci "Oprava hřiště" - K-stav Třebíč, s.r.o.
5) Souhlas vlastníka pozemku, rekonstrukce stávajícího vedení VV/VN, TS,
kabel NN
6) Nájemní smlouva - volby
7) Rozvoj obce
8) Diskuse
9) Závěr

I.
Úvod – zahájení
Starosta obce přivítal na schůzi přítomné zastupitele. Byl přečten a schválen zápis
z předchozího zasedání včetně všech usnesení. Schůze se zúčastnili 4 zastupitelé, omluveni
byli Stanislav Kousal, Ivana Tunková a Ing. Vladimír Krutiš. Zastupitelstvo bylo
usnášeníschopné.

II.
Schválení úvěru na akci "Oprava hřiště" - Česká spořitelna, a.s.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o úvěru č. 0317341479 uzavřenou s Českou
spořitelnou, a.s., IČ: 45244782, sídlo Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na částka
1,500.000,- Kč určenou pro financování projektu: Oprava hřiště – Zimní stadion Pokojovice,
přičemž úroková sazba pro první období platnosti úrokové sazby (5 let) činí 1,07%, splatnost
poslední čtvrtletní splátky úvěru je ke dni 31.12.2027 (viz usnesení č.11/2017).

III.
Schválení smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku na akci "Oprava hřiště" Nadace ČEZ
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 22_17
uzavřenou s Nadací ČEZ, IČ: 26721511, sídlo Duhová 1531/1, 140 53 Praha 4, na částku
400.000,- Kč určenou k úhradě nákladů na schválený projekt sportovního hřiště v obci
Pokojovice s názvem „Oprava hřiště“ v grantovém řízení Oranžové hřiště za účelem opravy
povrchu hokejového a víceúčelového hřiště (viz usnesení č.12/2017).

IV.
Schválení smlouvy o dílo na akci "Oprava hřiště" - K-stav Třebíč, s.r.o.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo č. 17/2017 na akci Oprava hřiště - Zimní
stadion Pokojovice se zhotovitelem K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o., IČ: 28270452, sídlo Cihelna
433, 675 21 Okříšky, a to na částku 1,606.078,- Kč vč. DPH (viz usnesení č.13/2017).

V.
Souhlas vlastníka pozemku, rekonstrukce stávajícího vedení VV/VN, TS, kabel NN
Obec Pokojovice schvaluje záměr společnosti E.ON Distribuce, a.s., provést stavbu
"Okříšky - Loudilka: VV/VN, TS, kabel NN" na pozemku p.č. 405 v k.ú. Pokojovice. Jedná
se o rekonstrukci stávajícího vedení vysokého napětí při zachování stávajícího umístění (viz
usnesení č. 14/2017).
VI.
Nájemní smlouva - volby
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy s pronajímatelem TJ
Pokojovice, spolek, na pronájem předsálí kulturního domu v Pokojovicích pro uskutečnění
voleb do poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. - 21.10.2017 (viz usnesení č.15/2017).
VII.
Rozvoj obce
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr výměny všech světelných zdrojů veřejného
osvětlení v obci Pokojovice. Výměna proběhne v roce 2018. Pro výměnu bude využita dotace
z POVV příslušného roku. Součástí bude i rozšíření veřejného osvětlení směrem ke
Hvězdoňovicím a odchovně. Zastupitelé schvalují vypracování projektové dokumentace pro
stavební řízení, podle které bude toto rozšíření vybudováno. Zároveň bude zajištěna
projektová dokumentace pro rozšíření sítě NN a rozšíření dešťové kanalizace směrem ke
Hvězdoňovicím (viz usnesení č.16/2017).
VIII. +IX.

Diskuse + závěr
Po diskusi starosta obce poděkoval všem přítomným za účast při hlasování a schůzi
ukončil.

Zapsal:
Libor Pekárek

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

Vyvěšeno fyzicky:
Vyvěšeno dálkovým přístupem:

Petr Vlk

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

Tomáš Dokulil

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

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 10.09.2017
USNESENÍ č. 11/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o úvěru č. 0317341479 uzavřenou s Českou
spořitelnou, a.s., IČ: 45244782, sídlo Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na částka
1,500.000,- Kč určenou pro financování projektu: Oprava hřiště – Zimní stadion Pokojovice,
přičemž úroková sazba pro první období platnosti úrokové sazby (5 let) činí 1,07%, splatnost
poslední čtvrtletní splátky úvěru je ke dni 31.12.2027.
Usnesení bylo schváleno počtem 4 hlasy,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 12/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 22_17
uzavřenou s Nadací ČEZ, IČ: 26721511, sídlo Duhová 1531/1, 140 53 Praha 4, na částku
400.000,- Kč určenou k úhradě nákladů na schválený projekt sportovního hřiště v obci
Pokojovice s názvem „Oprava hřiště“ v grantovém řízení Oranžové hřiště za účelem opravy
povrchu hokejového a víceúčelového hřiště.
Usnesení bylo schváleno počtem 4 hlasy,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 13/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo č. 17/2017 na akci Oprava hřiště - Zimní stadion
Pokojovice se zhotovitelem K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o., IČ: 28270452, sídlo Cihelna 433,
675 21 Okříšky, a to na částku 1,606.078,- Kč vč. DPH.
Usnesení bylo schváleno počtem 4 hlasy,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 14/2017
Obec Pokojovice schvaluje záměr společnosti E.ON Distribuce, a.s., provést stavbu "Okříšky
- Loudilka: VV/VN, TS, kabel NN" na pozemku p.č. 405 v k.ú. Pokojovice. Jedná se o
rekonstrukci stávajícího vedení vysokého napětí při zachování stávajícího umístění.
Usnesení bylo schváleno počtem 4 hlasy,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 15/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy s pronajímatelem TJ Pokojovice,
spolek, na pronájem předsálí kulturního domu v Pokojovicích pro uskutečnění voleb do
poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. - 21.10.2017.
Usnesení bylo schváleno počtem 4 hlasy,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 16/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr výměny všech světelných zdrojů veřejného osvětlení
v obci Pokojovice. Výměna proběhne v roce 2018. Pro výměnu bude využita dotace z POVV
příslušného roku. Součástí bude i rozšíření veřejného osvětlení směrem ke Hvězdoňovicím a
odchovně. Zastupitelé schvalují vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení,
podle které bude toto rozšíření vybudováno. Zároveň bude zajištěna projektová dokumentace
pro rozšíření sítě NN a rozšíření dešťové kanalizace směrem ke Hvězdoňovicím.
Usnesení bylo schváleno počtem 4 hlasy,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

Obec Pokojovice (razítko)

………………………………………………….

starosta

………………………………………………….

místostarosta

Výpis z usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 10.09.2017
USNESENÍ č. 11/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o úvěru č. 0317341479 uzavřenou s Českou
spořitelnou, a.s., IČ: 45244782, sídlo Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na částka
1,500.000,- Kč určenou pro financování projektu: Oprava hřiště – Zimní stadion Pokojovice,
přičemž úroková sazba pro první období platnosti úrokové sazby (5 let) činí 1,07%, splatnost
poslední čtvrtletní splátky úvěru je ke dni 31.12.2027.
Usnesení bylo schváleno počtem 4 hlasy,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

Obec Pokojovice (razítko)

………………………………………………….

starosta

………………………………………………….

místostarosta

Výpis z usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 10.09.2017
USNESENÍ č. 12/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 22_17
uzavřenou s Nadací ČEZ, IČ: 26721511, sídlo Duhová 1531/1, 140 53 Praha 4, na částku
400.000,- Kč určenou k úhradě nákladů na schválený projekt sportovního hřiště v obci
Pokojovice s názvem „Oprava hřiště“ v grantovém řízení Oranžové hřiště za účelem opravy
povrchu hokejového a víceúčelového hřiště.
Usnesení bylo schváleno počtem 4 hlasy,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

Obec Pokojovice (razítko)

………………………………………………….

starosta

………………………………………………….

místostarosta

