ZÁPIS č. 03/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného dne
30.06.2019 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 2018
3) POVV 2019
4) Lesní hospodářství
5) Dětské hřiště
6) Zpráva finančního výboru
7) Zpráva kontrolního výboru
8) Projednání rozpočtových změn č. 1., 2. a 3.
9) Diskuse
10) 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 Tomáš Dokulil a Stanislav Kousal. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

II.
Projednání závěrečného účtu, účetní závěrky a zprávy o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018
Zastupitelstvo obce Pokojovice projednalo zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018. Dále projednalo a schválilo závěrečný účet obce a účetní
závěrku za rok 2018 a schvaluje tento závěrečný účet bez výhrad (viz usnesení č. 09/2019).

III.
POVV 2019
Zastupitelstvo schvaluje, aby dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny byla
čerpaná na opravu místní komunikace směrem na Heraltice, kde bude položen recyklát a
uhutněn (viz usnesení č. 10/2019). Tímto usnesením se ruší usnesení č. 11/2018.

IV.
Lesní hospodářství
Starosta obce informoval zastupitele o průběhu jarní výsadby, bylo vysázeno celkem
4500 stromků, z toho 2500 buků a 2000 dubů. K dnešnímu dni byly podány 2 žádosti na
dotace na obnovu lesa, a to ve výši 96.000,- Kč a 38.000,- Kč. Před vyplacením dotace bude
ze strany krajského úřadu provedena kontrola skutečného stavu a podkladů pro dotaci.
Zastupitelé berou zprávu na vědomí.

V.
Dětské hřiště
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo č. 552019 mezi obcí Pokojovice a
Tomášem Janatou - LIGNI ARTIS, IČ: 76469590, sídlo Březinova 1272/42, Třebíč, na
výrobu, dodání a montáž herních prvků na p.č. 19/1 v k.ú. Pokojovice, a to za cenu 102.568,Kč včetně DPH (viz usnesení č. 11/2019).

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

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

VIII.
Projednání rozpočtových změn č. 1., 2. a 3.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové změny č. 1., 2. a 3. dle přiložených
podkladů.
IX.

Diskuse
V diskusi místostarosta informoval o průběhu jednání s realitní společností LK REAL
s.r.o. ohledně výkupu pozemku p.č. 187/6 o vým. 8958 m² v k.ú. Pokojovice. Majitel nabízí
možnost prodeje pozemku určeného k zástavbě, a to část o výměře 2000 m² za 200,- Kč á 1
m² a zbytek za 25,- Kč á 1 m², tj. celkem za 574.000,- Kč. Místostarosta navrhl, aby bylo
osloveno Urbanistické středisko Jihlava, které zpracovává územní plán, které by zpracovalo
zástavbovou studii v této lokalitě, aby bylo zjištěno, jakou plochu je třeba vykoupit pro
budoucí zástavbu. Zároveň místostarosta vstoupí do jednání s vlastníky sousedních parcel o
možném vykoupení či směně, popř. rozparcelování pozemků pro budoucí zástavbu
v předmětné lokalitě.
V diskusi dále místostarosta informoval, že Ministerstvo pro místní rozvoj v plné výši
přidělilo dotaci na vyhotovení územního plánu obce Pokojovice, rozhodnutí o poskytnutí
dotace bude doručeno do poloviny července t.r.

X.
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:

4.7.2019

Vyvěšeno dálkovým přístupem:

4.7.2019

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 30.06.2019
USNESENÍ č. 09/2019
Zastupitelstvo obce Pokojovice projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2018. Dále projednalo a schválilo závěrečný účet obce a účetní závěrku za rok 2018 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. 10/2019
Zastupitelstvo schvaluje, aby dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny byla čerpaná na
opravu místní komunikace směrem na Heraltice, kde bude položen recyklát a uhutněn.
Usnesení bylo schváleno počtem 5 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 11/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo č. 552019 mezi obcí Pokojovice a Tomášem
Janatou - LIGNI ARTIS, IČ: 76469590, sídlo Březinova 1272/42, Třebíč, na výrobu, dodání a
montáž herních prvků na p.č. 19/1 v k.ú. Pokojovice, a to za cenu 102.568,- Kč včetně DPH.
Usnesení bylo schváleno počtem 5 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

Obec Pokojovice (razítko)

………………………………………………….

starosta

………………………………………………….

místostarosta

