ZÁPIS č. 04/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného dne
29.09.2019 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Pokojovicích
Program:

1) Úvod
2) Smlouva - Kraj Vysočina POVV
3) Smlouva - MBM TRADE CZ, s.r.o. - Pokojovice - oprava místní
komunikace
4) Územní plán obce Pokojovice
5) Lesní hospodářství
6) Žádost o odprodej části pozemku p.č. 410/6
7) Pořízení hadic a proudnice pro JSDHO Pokojovice
8) Projednání rozpočtových změn č. 4.
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 zúčastnili všichni zastupitelé,
zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

II.
Smlouva - Kraj Vysočina POVV
Zastupitelstvo obce Pokojovice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č.
FV02714.0571 mezi obcí Pokojovice a Krajem Vysočina. Předmětem smlouvy je poskytnutí
dotace z rozpočtu Kraje Vysočina obci Pokojovice na opravu místní komunikace ve výši
127.000,- Kč (viz usnesení č. 12/2019).

III.
Smlouva - MBM TRADE CZ, s.r.o., Pokojovice - oprava místní komunikace
Zastupitelstvo obce neprojednalo smlouvu se společností MBM TRADE CZ, s.r.o.,
IČ: 25507222, neboť tato firma smlouvu do doby konání zastupitelstva nevyhotovila.
Zastupitelstvo obce pouze posuzovalo nabídku na opravu místní komunikace od fy MBM
TRADE CZ, s.r.o. na částku 108.193,- Kč bez DPH a nabídku společnosti Stavba a údržba
silnic Třebíč – obchodní činnost s.r.o., IČ: 26927501, na konečnou úpravu povrchu místní
komunikace za cenu 123.768,- Kč bez DPH. Zastupitelé pověřili starostu, aby projednal
způsob fakturace vůči dotaci poskytnuté Krajem Vysočina na tuto akci. Zastupitelé berou
zprávu na vědomí.

IV.
Územní plán obce Pokojovice
Místostarosta obce informoval zastupitele o vývoji zpracování územně plánovací
dokumentace pro obec Pokojovice. Přednesl hlavní rozdíly mezi původním územním plánem
z roku 2006 a nově zpracovávaným územním plánem. Z hlediska ochrany zemědělské půdy
bylo nutné navrhované plochy pro budoucí zástavbu RD zmenšit, dále najít prostor pro
umístění technické infrastruktury a najít prostory pro budoucí veřejné prostranství. Návrh
územního plánu je před dokončením a byl postoupen na projednání Městskému úřadu
v Třebíči. Zastupitelé berou zprávu na vědomí.

V.
Lesní hospodářství
Starosta obce informoval zastupitele o vypracování a podání žádosti o dotaci na
zalesnění a oplocení holin v k.ú. Pokojovice a Hvězdoňovice. Dále informoval, že na základě
dohody o provedení práce probíhá vyžínání vysázených stromků v místním lese. Zastupitelé
berou zprávu na vědomí.

VI.
Žádost o odprodej části pozemku p.č. 410/6
Spoluvlastníci pozemků st.p.č. 13/1 a st.p.č. 13/2 v k.ú. Pokojovice Eva Šťastová a
David Vysoudil podali obci Pokojovice žádost o odkup části pozemku p.č. 410/6 o vým. 129
m² dle geometrického plánu č. 158-46309/2019 fy Geoding, spol. s r.o., který je ve vlastnictví
obce Pokojovice a bezprostředně sousedí s jejich nemovitostmi. Součastně by žadatelé obci
prodali za stejných podmínek část pozemku st.p.č. 13/2 o vým. 15 m², čímž by došlo
k rozšíření místní komunikace. Cena za 1 m² pozemku je stanovena částkou 100,- Kč / 1 m².
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části cit. pozemku a pověřuje starostu ke
zveřejnění záměru prodeje (viz usnesení č. 13/2019).

VII.
Pořízení hadic a proudnice pro JSDHO Pokojovice
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup požárních hadic a proudnice pro zajištění
akceschopnosti výjezdové jednotky místního SDH dle předložené nabídky (viz usnesení č.
14/2019).

VIII.
Projednání rozpočtových změn č. 4.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové změny č. 4. dle přiložených podkladů.

IX.

Diskuse
V následné diskusi předložil Jakub Matula nabídku odkupu pozemku cit. v bodu VI.
tohoto zápisu, a to za cenu 1.000,- Kč za 1 m². Zastupitele informoval o svém záměru na
předmětném pozemku postavit garáž.

Do diskuse se přidala i přítomná JUDr. Jana Plotová, která okomentovala povinnosti,
které obec má při prodeji pozemků, aby celá záležitost byla po právní stránce v pořádku.
V diskusi nastínil místostarosta potřebu výměny okapů na kabinách, které zajistí
svépomocí členové TJ Pokojovice, spolek. Náklady na pořízení materiálu by uhradila obec
Pokojovice.
Dále se diskutovalo o úpravě poškozených kontejnerů na papír. Zde je potřeba nejprve
zjistit, zda-li jsou kontejnery ve vlastnictví obce nebo svozové firmy.

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:

4.10.2019

Vyvěšeno dálkovým přístupem:

4.10.2019

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 29.09.2019
USNESENÍ č. 12/2019
Zastupitelstvo obce Pokojovice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. FV02714.0571 mezi
obcí Pokojovice a Krajem Vysočina. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu
Kraje Vysočina obci Pokojovice na opravu místní komunikace ve výši 127.000,- Kč.
Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 13/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 410/6 o vým. 129 m²
zapsaného na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Pokojovice dle geometrického plánu č. 15846309/2019 fy Geoding, spol. s r.o..
Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 14/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup požárních hadic a proudnice pro zajištění akceschopnosti
výjezdové jednotky místního SDH dle předložené nabídky.
Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

Obec Pokojovice (razítko)

………………………………………………….

starosta

………………………………………………….

místostarosta

