ZÁPIS č. 06/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného dne
30.12.2019 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Pokojovicích
Program:

1) Úvod
2) Novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
3) Schválení rozpočtu na rok 2020
4) Zpráva finančního výboru
5) Zpráva kontrolního výboru
6) Projednání rozpočtových změn č. 5, 6, 7 a 8
7) Vladimír Bobek - schválení kupní smlouvy
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 zúčastnilo šest zastupitelů, omluven
byl Stanislav Kousal, zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

II.
Novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí navýšení platu starosty od 01.01.2020, která činí
0,3 násobek výše odměny stanovené vládním nařízením, tj. částku 12.888,- Kč, ze které
budou odváděny zákonné srážky.
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odměny místostarosty od 01.01.2020 ve výši
8.220,- Kč, ze které budou odváděny zákonné srážky. (viz usnesení č. 26/2019).

III.
Schválení rozpočtu na rok 2020
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2020 celkem za oddíl a paragraf dle tabulky
přiložené k usnesení č. 27/2019, který byl zveřejněn na vývěsce a webových stránkách obce
Pokojovice dne 12.12.2019. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu rozpisem rozpočtu na rok
2020 na jednotlivé položky, a dále pověřuje starostu úpravami rozpočtu na rok 2020
maximálně do výše schválených příjmů a výdajů (viz usnesení č. 27/2019).
IV.

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

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

VI.
Projednání rozpočtových změn č. 5, 6, 7 a 8
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové změny č. 5, 6, 7 a 8 dle přiložených
podkladů.

VII.
Vladimír Bobek - schválení kupní smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na nákup pozemku p.č. 226/26 v k.ú.
Pokojovice o výměře 164 m² za cenu 100,- Kč / m², tj. za částku 16.400,- Kč, uzavřenou mezi
Vladimírem Bobkem jako prodávajícím a obcí Pokojovice jako kupujícím (viz usnesení č.
28/2019).

VIII.
Diskuse
V následné diskusi místostarosta informoval zastupitele o situaci při tvorbě územního
plánu. Krajský úřad, odbor územního plánování, poslal zamítavé stanovisko k návrhu
z důvodu neodůvodněného množství ploch určených k zástavbě. Dále MěÚ v Třebíči, odbor
životního prostředí, namítá zástavbu v lokalitě pod odchovnou z důvodu možného zápachu
z přilehlé odchovny. Na začátku roku 2020 proběhne jednání s těmito orgány o řešení vzniklé
situace.
Dále místostarosta navrhl, aby budova hasičské zbrojnice byla částečně opravena a
konstrukce stabilizována tak, aby se prodloužila životnost této stavby. Jedná se především o
odvodnění povrchových vod a stabilizace krovu.
Místostarosta navrhl, aby v roce 2020 byly uspořádány oslavy při příležitosti 930. let
od první zmínky o naší obci, a dále na tento rok připadá výročí 90. let od založení TJ
Pokojovice. Zastupitelé se na všech bodech shodli s tím, že budou v těchto věcech učiněny
další kroky a podrobně se k tomuto budou vracet na dalších schůzích.

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

Zapsal:
Libor Pekárek

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

Vyvěšeno fyzicky:
Vyvěšeno dálkovým přístupem:

Ivana Tunková

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

Ing. Vladimír Krutiš

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

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 30.12.2019
USNESENÍ č. 26/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odměny místostarosty od 01.01.2020 ve výši 8.220,Kč, ze které budou odváděny zákonné srážky.
Usnesení bylo schváleno počtem 5 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdržel se 1 člen zastupitelstva.

USNESENÍ č. 27/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2020 celkem za oddíl a paragraf dle tabulky
přiložené k usnesení č. 27/2019, který byl zveřejněn na vývěsce a webových stránkách obce
Pokojovice dne 12.12.2019. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu rozpisem rozpočtu na rok
2020 na jednotlivé položky, a dále pověřuje starostu úpravami rozpočtu na rok 2020
maximálně do výše schválených příjmů a výdajů.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 28/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na nákup pozemku p.č. 226/26 v k.ú.
Pokojovice o výměře 164 m² za cenu 100,- Kč / m², tj. za částku 16.400,- Kč, uzavřenou mezi
Vladimírem Bobkem jako prodávajícím a obcí Pokojovice jako kupujícím.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

Obec Pokojovice (razítko)

………………………………………………….

starosta

………………………………………………….

místostarosta

