ZÁPIS č. 03/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného dne
21.09.2018 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Pokojovicích
Program:

1) Úvod
2) Smlouva - Kraj Vysočina POVV
3) Smlouva - ZMES, s.r.o. - Pokojovice - oprava veřejného osvětlení
4) Osvětlení na víceúčelovém hřišti - převod majetku
5) Lesní hospodářství
6) Oprava komunikací
7) Nájemní smlouva - volby
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 všichni zastupitelé, tudíž
Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

II.
Smlouva - Kraj Vysočina POVV
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory v rámci POVV 2018
mezi Krajem Vysočina a Obcí Pokojovice č. ZZ02340.0571. Účelem smlouvy je poskytnutí
dotace ve výši 127.000,- Kč na opravu veřejného osvětlení. Celkové náklady činí 245.218,Kč včetně DPH (viz usnesení č. 16/2018).

III.
Smlouva - ZMES, s.r.o. - Pokojovice - oprava veřejného osvětlení
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo č. 18210651 s firmou ZMES, s.r.o., IČ:
43371833, sídlo Třebíč, Sadová 829/1, na opravu veřejného osvětlení v obci (viz usnesení č.
17/2018).

IV.
Osvětlení na víceúčelovém hřišti - převod majetku
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k zapracování veřejného osvětlení hřiště do
majetku obce. Zastupitelé se dále dohodli, že následně provedou převod fakturace za
elektrickou energii z dosavadního spolku TJ Pokojovice, spolek na obec Pokojovice.

V.
Lesní hospodářství
Starosta obce informoval zastupitele o úhradě faktury za úpravy příjezdové lesní cesty
firmě MBM trade, s.r.o. za částku 42.350,- Kč. Dále informoval zastupitele o probíhajícím

čištění a přípravě pro sázení na parcele číslo 41/26, které bude provedeno formou dohody o
provedení práce s paní Editou Vaňkovou za cenu 7.000,- Kč. Následná výsadba bude
provedena za cenu 6,- Kč / sazenice. Dále starosta informoval o provedené těžbě,
zastupitelům předložil rozpis fakturací za vytěženou dřevní hmotu a za provedenou těžbu.
Zastupitelé berou zprávu na vědomí.

VI.
Oprava komunikací
Starosta obce informoval zastupitele o provedené opravě místní komunikace v
prostoru návsi a transformátoru, opravu provedla firma Stavba a údržba silnic Třebíč –
obchodní činnost s.r.o., IČO 26927501, za cenu 127.050,- Kč včetně DPH.

VII.
Nájemní smlouva - volby
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy s pronajímatelem TJ
Pokojovice, spolek, na pronájem předsálí kulturního domu v Pokojovicích za částku 10.000,Kč pro uskutečnění komunálních a senátních voleb konaných v říjnu 2018 (viz usnesení
č.18/2018).

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

Zapsal:

Libor Pekárek

Ověřovatelé:
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Ing. Vladimír Krutiš
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24.9.2018

Vyvěšeno dálkovým přístupem: 24.9.2018

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 21.09.2018

USNESENÍ č. 16/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory v rámci POVV 2018 mezi
Krajem Vysočina a Obcí Pokojovice č. ZZ02340.0571 na poskytnutí dotace ve výši 127.000 ,Kč na opravu veřejného osvětlení s tím, že celkové náklady činí 245.218,- Kč včetně DPH.
Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 17/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo č. 18210651 s firmou ZMES, s.r.o., IČ:
43371833, sídlo Třebíč, Sadová 829/1, na opravu veřejného osvětlení v obci.
Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 18/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy s pronajímatelem TJ Pokojovice,
spolek, na pronájem předsálí kulturního domu v Pokojovicích za částku 10.000,- Kč pro
uskutečnění komunálních a senátních voleb konaných v říjnu 2018.
Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

Obec Pokojovice (razítko)

………………………………………………….

starosta

………………………………………………….

místostarosta

