ZÁPIS č. 02/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného dne
22.06.2018 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 2017
3) Pořízení nového územního plánu obce
4) Rozpočtový výhled obce do roku 2022
5) Pořízení sirény
6) POVV 2018 - veřejné osvětlení
7) Oprava cest - recyklát
8) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022
9) Návrh darovací smlouvy pro myslivecké sdružení Chlístov
10) Zpráva finančního výboru
11) Zpráva kontrolního výboru
12) Projednání rozpočtových změn č. 1, 2 a 3
13) Diskuse
14) 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 Vladimír Krutiš. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

II.
Projednání závěrečného účtu, účetní závěrky a zprávy o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017
Zastupitelstvo obce Pokojovice projednalo zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017. Dále projednalo a schválilo závěrečný účet obce a účetní
závěrku za rok 2017 a schvaluje tento závěrečný účet bez výhrad (viz usnesení č. 07/2018).

III.
Pořízení nového územního plánu obce
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení nového územního plánu pro katastrální území
Pokojovice a Hvězdoňovice. Zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu k zajištění předložení
nabídek nejméně tří zhotovitelů, kteří by územní plán zpracovali. (viz usnesení č. 08/2018).

IV.
Rozpočtový výhled obce do roku 2022
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce do roku 2022 dle přiložené
přílohy (viz usnesení č. 09/2018)

V.
Pořízení sirény
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Pokojovice jako kupujícím a
Václavem Vyskočilem, bytem Pokojovice 27, jako prodávajícím. Předmětem smlouvy je
koupě sirény v hodnotě 1.500,- Kč (viz usnesení č. 10/2018)

VI.
POVV 2018 - veřejné osvětlení
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti POVV 2018 na opravu veřejného
osvětlení v obci. Zároveň schvaluje předloženou nabídku firmy ZMES, s.r.o., IČ: 43371833,
sídlo Sadová 829/1, Třebíč, za cenu 245.218,- Kč, která zahrnuje výměnu 41 ks svítidel a
pořízení 7 ks stožárů (viz usnesení č.11/2018).

VII.
Oprava cest - recyklát
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení asfaltového recyklátu o celkovém množství cca
500 t které bude následně využito na opravu místních komunikací a lesních a polních cest (viz
usnesení č. 12/2018)

VIII.
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022
Zastupitelstvo obce schvaluje počet členů zastupitelstva pro volební období 2018 2022 jako sedmičlenné (viz usnesení č. 13/2018).

IX.
Návrh darovací smlouvy pro myslivecké sdružení Chlístov
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr Mysliveckého sdružení Chlístov, které provede
demontáž oplocení lesa v lokalitě "V kamení" v k.ú. Pokojovice za cenu 5.000,- Kč. Částka
bude mysliveckému sdružení zaplacena po provedení práce, veškerý demontovaný materiál
náleží Mysliveckému sdružení Chlístov (viz usnesení č. 14/2018).

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

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

XII.
Projednání rozpočtových změn č. 1, 2 a 3
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č. 1, 2 a 3 dle přiložených tabulek
(viz usnesení č. 15/2018).

XIII. + XIV.
Diskuse + závěr
V rámci diskuse seznámil místostarosta všechny zúčastněné o možnosti zajištění
pozemkových úprav v obci Pokojovice. Pro to, aby pozemkové úpravy mohly být započaty,
musí souhlasit nadpoloviční většina všech vlastníků pozemků v k.ú. Pokojovice. Zastupitelé

se shodli, že uspořádají schůzku s občany, na které budou přítomni zástupci Pozemkového
úřadu Třebíč, kteří by objasnili problematiku pozemkových úprav. Po diskusi starosta obce
poděkoval všem přítomným za účast při hlasování a schůzi ukončil.

Zapsal:

Libor Pekárek

Ověřovatelé:

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

Ivana Tunková

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

Tomáš Dokulil

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

Vyvěšeno fyzicky:

25.6.2018

Vyvěšeno dálkovým přístupem:

25.6.2018

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 22.06.2018

USNESENÍ č. 07/2018
Zastupitelstvo obce Pokojovice projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2017. Dále projednalo a schválilo závěrečný účet obce a účetní závěrku za rok 2017 a
schvaluje tento závěrečný účet bez výhrad.
Usnesení bylo schváleno počtem 5 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 08/2018
Zastupitelstvo obce Pokojovice zmocněné § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění a § 6 odst. 5 písm. a), odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu v platném znění:
 rozhoduje o pořízení Územního plánu Pokojovice,
 schvaluje jako určeného zastupitele ve věci pořízení Územního plánu Pokojovice pana
Libora Pekárka,
 schvaluje žádost o pořízení Územního plánu Pokojovice. Pořizovatelem územního
plánu bude Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování, odd. Úřad
územního plánování.
Usnesení bylo schváleno počtem 5 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 09/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce do roku 2022 dle přiložené přílohy.
Usnesení bylo schváleno počtem 5 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 10/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Pokojovice jako kupujícím a
Václavem Vyskočilem, bytem Pokojovice 27, jako prodávajícím. Předmětem smlouvy je
koupě sirény v hodnotě 1.500,- Kč.
Usnesení bylo schváleno počtem 5 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 11/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti POVV 2018 na opravu veřejného osvětlení
v obci. Zároveň schvaluje předloženou nabídku firmy ZMES, s.r.o., IČ: 43371833, sídlo
Sadová 829/1, Třebíč, za cenu 245.218,- Kč, která zahrnuje výměnu 41 ks svítidel a pořízení
7 ks stožárů.
Usnesení bylo schváleno počtem 5 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 12/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení asfaltového recyklátu o celkovém množství cca 500 t
které bude následně využito na opravu místních komunikací a lesních a polních cest.
Usnesení bylo schváleno počtem 5 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 13/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje počet členů zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022 jako
sedmičlenné.
Usnesení bylo schváleno počtem 5 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 14/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr Mysliveckého sdružení Chlístov, které provede
demontáž oplocení lesa v lokalitě "V kamení" v k.ú. Pokojovice za cenu 5.000,- Kč. Částka
bude mysliveckému sdružení zaplacena po provedení práce, veškerý demontovaný materiál
náleží Mysliveckému sdružení Chlístov.
Usnesení bylo schváleno počtem 5 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 15/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č. 1, 2 a 3 dle tabulek přiložených k tomuto
usnesení.
Usnesení bylo schváleno počtem 5 hlasů,
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 22.06.2018
USNESENÍ č. 06/2018
Zastupitelstvo obce Pokojovice zmocněné § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění a § 6 odst. 5 písm. a), odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu v platném znění:
 rozhoduje o pořízení Územního plánu Pokojovice,
 schvaluje jako určeného zastupitele ve věci pořízení Územního plánu Pokojovice pana
Libora Pekárka,
 schvaluje žádost o pořízení Územního plánu Pokojovice. Pořizovatelem územního
plánu bude Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování, odd. Úřad
územního plánování.
Usnesení bylo schváleno počtem 5 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

Obec Pokojovice (razítko)

………………………………………………….

starosta

………………………………………………….

místostarosta

Městský úřad Třebíč
Oddělení Úřad územního plánování
Masarykovo náměstí 116/6
674 01 Třebíč

Žádost o pořízení Územního plánu Pokojovice
Na základě ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění, Vás žádáme o zabezpečení funkce pořizovatele Územního
plánu Pokojovice.

Pokojovice, 22.6.2018

