ZÁPIS č. 04/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného dne
1.12.2018 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Pokojovicích
Program:

1) Úvod
2) Schválení dodatku smlouvy s GasNet o nájmu plynovodu
3) Dodatek č.1 k úvěrové smlouvě s ČS, a.s.
4) Žádost o poskytnutí finančního daru - Charita Třebíč
5) Územní plán obce
6) POVV 2019
7) Zimní údržba komunikací
8) Projednání rozpočtových změn č. 4, 5 a 6
9) Plán inventur na rok 2018
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 6 zastupitelů, omluven
byl Tomáš Dokulil. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

II.
Schválení dodatku smlouvy s GasNet o nájmu plynovodu
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského
zařízení č. 9402004572/3000003570 uzavřený s GasNet, s.r.o., IČ: 27295567. Dle cit.
dodatku se cena za nájem mění s účinností od 01.01.2018 na částku 43.042,- Kč ročně, cena
za zajištění provozu a běžné údržby se mění s účinností od 01.01.2018 na částku 26.481,- Kč
ročně bez DPH, tj. celkem 32.042,- Kč včetně DPH (viz usnesení č. 07/2018).

III.
Dodatek č.1 k úvěrové smlouvě s ČS, a.s.
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o úvěru č. 0317341479 ze dne
18.09.2017, kterým došlo ke zrušení podmínky souhlasu ČS, a.s. s novými investicemi nad
500 tis. Kč (viz usnesení č. 08/2018).

IV.
Žádost o poskytnutí finančního daru - Charita Třebíč
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 7.000,- Kč Diecézní charitě
Brno, zastoupené Mgr. Petrem Jaškem, ředitelem Oblastní charity Třebíč, IČ: 44990260, sídlo
L. Pokorného 15, Třebíč, na základě darovací smlouvy (viz usnesení č. 09/2018).

V.
Územní plán obce
Místostarosta obce informoval zastupitele o přípravě podkladů pro zpracování nového
územního plánu obce Pokojovice a předložil zastupitelům návrh zadání územního plánu
Pokojovice, který v dohledné době bude zveřejněn formou vyhlášky a občané se k němu
mohou vyjadřovat u Městského úřadu Třebíč, oddělení Úřad územního plánování.
Dále zastupitelé projednali oslovení tří zpracovatelů územně plánovacích dokumentací na
předložení finančních nabídek, a to:
 DISprojekt, s.r.o., Havlíčkovo nábř. 37, 674 01 Třebíč,
 Ing. arch. Michala Leskovjana, ul. Čoupkových 662/12, 624 00 Brno.
 Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o., Matky Boží 11, 586 01 Jihlava.

Místostarosta zastupitele informoval i o možnosti dotačního titulu z Ministerstva pro místní
rozvoj, termín podání žádosti je do konce ledna 2019. Podrobnosti k žádosti budou
projednávány na dalším zastupitelstvu až po obdržení finančních nabídek za zpracování
územního plánu.
Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání žádostí o zpracování nabídek výše uvedeným
zpracovatelům (viz usnesení č. 10/2018).

VI.
POVV 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje, že v rámci POVV 2019 bude podána žádost na rozšíření
dešťové kanalizace od čp.1 v Pokojovicích směrem na Hvězdoňovice na pozemcích p.č. 408/1
a 410/1 (viz usnesení č. 11/2018).

VII.
Zimní údržba komunikací
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby zimní údržbu komunikace prováděl pan Vladimír Bobek,
trvale bytem Pokojovice 2, za částku 500,- Kč / hod.
Zastupitelstvo dále schvaluje, že v případě kalamitních stavů starosta obce objedná na zimní
údržbu komunikací Technické služby Okříšky, příp. ZD Okříšky (viz usnesení č. 12/2018).

VIII.
Projednání rozpočtových změn č. 4, 5 a 6
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny předložené starostou obce, které byly
zveřejněny na vývěsce a webových stránkách obce Pokojovice, a to změna č. 4 dne
21.06.2018, změna č. 5 dne 16.09.2018 a změna č. 6 dne 20.10.2018 (viz usnesení č.
13/2018).

IX.
Plán inventur na rok 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur na rok 2018 předložený starostou obce (viz
usnesení č. 14/2018)

X.
Diskuse
V diskusi místostarosta informoval o nutnosti stabilizace svahu na pozemku p.č. 408/1, který
je ve vlastnictví kraje Vysočina. Navrhl podat žádost pro KSÚS Vysočina, aby zajistili
stabilizaci svahu.
Místostarosta dále informoval o nutnosti opravy opěrné zdi na p.č. 35 a p.č. 396 z důvodu
narušení statiky. Zastupitelé jej pověřili, aby oslovil projekční firmy, které by vypracovaly
projektovou dokumentaci na tuto stavbu, tj. zejména předložily finanční nabídky za
zpracování PD.

XI.
Závěr
Po diskusi starosta obce poděkoval všem přítomným za účast při hlasování a schůzi ukončil.

Ověřovatelé:

Zapsal:

Libor Pekárek

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

Ivana Tunková

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

Ing. Vladimír Krutiš

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

Vyvěšeno fyzicky:

10.12.2018

Vyvěšeno dálkovým přístupem:

10.12.2018

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 01.12.2018

USNESENÍ č. 07/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského
zařízení č. 9402004572/3000003570 uzavřený s GasNet, s.r.o., IČ: 27295567. Dle cit.
dodatku se cena za nájem mění s účinností od 01.01.2018 na částku 43.042,- Kč ročně, cena
za zajištění provozu a běžné údržby se mění s účinností od 01.01.2018 na částku 26.481,- Kč
ročně bez DPH
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 08/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o úvěru č. 0317341479 ze dne
18.09.2017, kterým došlo ke zrušení podmínky souhlasu ČS, a.s. s novými investicemi nad
500 tis. Kč
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 09/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 7.000,- Kč Diecézní charitě
Brno, zastoupené Mgr. Petrem Jaškem, ředitelem Oblastní charity Třebíč, IČ: 44990260, sídlo
L. Pokorného 15, Třebíč, na základě darovací smlouvy.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 10/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání žádostí o finanční nabídky na zpracování nového
územního plánu obce Pokojovice níže uvedeným zpracovatelům:
 DISprojekt, s.r.o., Havlíčkovo nábř. 37, 674 01 Třebíč,
 Ing. arch. Michala Leskovjana, ul. Čoupkových 662/12, 624 00 Brno.
 Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o., Matky Boží 11, 586 01 Jihlava.

Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 11/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje, že v rámci POVV 2019 bude podána žádost na rozšíření
dešťové kanalizace od čp.1 v Pokojovicích směrem na Hvězdoňovice na pozemcích p.č. 408/1
a 410/1.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 12/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby zimní údržbu komunikace prováděl pan Vladimír Bobek,
trvale bytem Pokojovice 2, za částku 500,- Kč / hod.
Zastupitelstvo dále schvaluje, že v případě kalamitních stavů starosta obce objedná na zimní
údržbu komunikací Technické služby Okříšky, příp. ZD Okříšky.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 13/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny předložené starostou obce, které byly
zveřejněny na vývěsce a webových stránkách obce Pokojovice, a to změna č. 4 dne
21.06.2018, změna č. 5 dne 16.09.2018 a změna č. 6 dne 20.10.2018.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 14/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur na rok 2018 přiložený k tomuto usnesení.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

Obec Pokojovice (razítko)

………………………………………………….

starosta

………………………………………………….

místostarosta

