ZÁPIS č. 05/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného dne
05.12.2019 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Pokojovicích
Program:

1) Úvod
2) Žádost o odprodej části pozemku p.č. 410/6
3) Žádost o oplocení pozemků p.č. 263/3 a p.č. 226/17
4) Smlouva - MBM TRADE CZ, s.r.o. - Pokojovice - oprava místní
komunikace
5) Schválení dodatku smlouvy s GasNet o nájmu plynovodu
6) Územní plán obce
7) POVV 2020
8) Lesní hospodářství
9) Zimní údržba komunikací
10) Žádost o poskytnutí finančního daru - Charita Třebíč
11) Nabídka firmy Fritex - likvidace použitých kuchyňských olejů
12) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku ze psů
13) Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
14) Plán inventur na rok 2019
15) Diskuse
16) 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 šest zastupitelů, omluven
byl Tomáš Dokulil, zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

II.
Žádost o odprodej části pozemku p.č. 410/6
Zastupitelstvo obce Pokojovice schvaluje zrušení záměru prodeje části pozemku p.č.
410/6 o vým. 129 m² dle geometrického plánu č. 158-46309/2019 fy Geoding, spol.s r.o.,
neboť o předmětný pozemek projevili zájem nejen spoluvlastníci sousedního pozemku, ale i
jiný zájemce a prodejem jinému zájemci by nedošlo k majetkoprávnímu narovnání, které obec
požadovala (viz usnesení č. 15/2019)

III.
Žádost o zaplocení pozemků p.č. 263/3 a p.č. 226/17
Zastupitelstvo obce zamítlo žádost pana Miloslava Slámy o oplocení pozemků p.č.
263/3 a p.č. 226/17, které jsou v majetku obce Pokojovice, neboť oplocením předmětných
pozemků by došlo k zamezení přístupu vlastníků okolních pozemků k jejich nemovitostem ze
zadní části (viz usnesení č. 16/2019).

IV.

Smlouva - MBM TRADE CZ, s.r.o., Pokojovice - oprava místní komunikace
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo se společností MBM TRADE CZ, s.r.o.
na opravu místní komunikace p.č. 396 na celkovou částku 215.000,- Kč vč. DPH (viz
usnesení č. 17/2019).

V.
Schválení dodatku smlouvy s GasNet o nájmu plynovodu
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek k nájemní smlouvě č. 9402004572/3000003570
ze dne 18.11.2019 uzavřené s GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, sídlo Klíšská 940, Klíše, 400 01
Ústí nad Labem, s nově stanoveným nájemným za rok 2019 na základě aktualizovaných údajů
o spotřebě za rok 2018, tj. nájemné činí od 01.01.2019 částku 43.042,- Kč ročně a částka za
zajištění provozu a běžné údržby činí od 01.01.2019 celkem 26.481,- Kč bez DPH (viz
usnesení č.18/2019).

VI.
Územní plán obce
Starosta obce informoval zastupitele o projednání návrhu územního plánu s orgány
státní správy, které proběhlo 03.12.2019 na MÚ Třebíč. O konečné podobě rozhodne
nadřazený orgán, a to Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování, který se má
vyjádřit do 02.01.2020. Veřejné projednání s občany bude probíhat cca v dubnu 2020. Dále
starosta informoval o přijaté dotaci na pořízení územního plánu ve výši 87.120,- Kč, která je
připsána na účet u ČNB. Zastupitelé berou zprávu na vědomí.

VII.
POVV 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti v rámci Programu obnovy venkova
Vysočiny na rok 2020 na vybudování dešťové kanalizace na pozemcích p.č. 410/1, 395,
264/2, 401/4 a 401/2, tj. v části obce kolem silnice směrem na Hvězdoňovice (viz usnesení č.
19/2019).

VIII.
Lesní hospodářství
Starosta obce informoval zastupitele o přijaté dotaci na výsadbu v místním lese ve výši
38.000,- Kč. V letošním roce bylo vysázeno celkem 1175 ks a 1200 ks jedlí, cena za sazenici
činila 9,50 Kč bez DPH, náklady na výsadbu 1 sazenice činily 6,- Kč. Zastupitelé berou
zprávu na vědomí.

IX.
Zimní údržba komunikací
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby zimní údržbu v obci prováděl pan Vladimír Bobek,
bytem Pokojovice 2, za částku 500,- Kč za 1 hodinu. Dále zastupitelstvo schvaluje, aby
v případě jeho nepřítomnosti či kalamitních stavů zimní údržbu prováděl Městys Heraltice,
ZD Okříšky nebo Technické služby Okříšky - vždy dle potřeby na objednávku (viz usnesení
č. 20/2019).
X.

Žádost o poskytnutí finančního daru - Charita Třebíč
Zastupitelstvo obce zamítá žádost Charitě Třebíč o poskytnutí finančního daru (viz
usnesení č. 21/2019).

XI.

Nabídka firmy Fritex - likvidace použitých kuchyňských olejů
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu se společností Fritex s.r.o., na jejímž základě
bude tato společnost odebírat kuchyňské oleje a tuky (viz usnesení č. 22/2019).
XII.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku
ze psů (viz usnesení č. 23/2019).
XIII.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (viz usnesení č. 24/2019).
XIV.

Plán inventur na rok 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur na rok 2019 předložený starostou obce
(viz usnesení č. 25/2019).
XI.

Diskuse
V diskusi místostarosta informoval o zakoupení okapů na kabiny, montáž bude
provedena svépomocí ještě v tomto roce.
Dále místostarosta informoval o opravě kontejneru na papír a úpravě kontejnerového
stání, která byla rovněž provedena svépomocí.
Místostarosta navrhl, aby bylo započato s obnovou polní cesty nad vsí od silnice
vedoucí na Loudilku směrem Heraltice. Připraví žádost k MÚ Třebíč, odboru životního
prostředí k vyjádření k záměru plošné likvidace porostů kolem cesty včetně pokácení 2 ks
vzrostlých stromů u křížku přilehlého k této polní cestě. V případě kladného stanoviska tohoto
odboru by vstoupil do jednání se ZD Okříšky o spolupráci při likvidaci porostů a obnově
polní cesty.
Místostarosta navrhl zastupitelům uspořádat veřejné bruslení na zimním stadionu
v Třebíči pro naše občany. Volný termín zajistí starosta.

XIV.
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:

11.12.2019

Vyvěšeno dálkovým přístupem:

11.12.2019

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 05.12.2019
USNESENÍ č. 15/2019
Zastupitelstvo obce Pokojovice schvaluje zrušení záměru prodeje části pozemku p.č. 410/6 o
vým. 129 m² dle geometrického plánu č. 158-46309/2019 fy Geoding, spol.s r.o.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 16/2019
Zastupitelstvo obce zamítlo žádost pana Miloslava Slámy o oplocení pozemků p.č. 263/3 a
p.č. 226/17, které jsou v majetku obce Pokojovice.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 17/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo se společností MBM TRADE CZ, s.r.o. na
opravu místní komunikace p.č. 396 na celkovou částku 215.000,- Kč vč. DPH.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 18/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek k nájemní smlouvě č. 9402004572/3000003570 ze dne
18.11.2019 se společností GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, sídlo Klíšská 940, Klíše, 400 01 Ústí
nad Labem, s nově stanoveným nájemným za rok 2019 na základě aktualizovaných údajů o
spotřebě za rok 2018.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 19/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny na
rok 2020 na vybudování dešťové kanalizace na pozemcích p.č. 410/1, 395, 264/2, 401/4 a
401/2.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 20/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby zimní údržbu v obci prováděl pan Vladimír Bobek, bytem
Pokojovice 2, za částku 500,- Kč za 1 hodinu. Dále zastupitelstvo schvaluje, aby v případě
jeho nepřítomnosti či kalamitních stavů zimní údržbu prováděl Městys Heraltice, ZD Okříšky
nebo Technické služby Okříšky - vždy dle potřeby na objednávku.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 21/2019
Zastupitelstvo obce zamítá žádost Charitě Třebíč o poskytnutí finančního daru.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 22/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu se společností Fritex s.r.o., na jejímž základě bude tato
společnost odebírat kuchyňské oleje a tuky.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 23/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze
psů.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 24/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 25/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur na rok 2019 předložený starostou obce.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

Obec Pokojovice (razítko)

………………………………………………….

starosta

………………………………………………….

místostarosta

