ZÁPIS č. 03/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného dne
28.06.2020 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 2019
3) Schválení smlouvy o prodeji pozemku p.č. 359/3 v k.ú. a obci Pokojovice
4) POVV 2020
5) Rozšíření dešťové kanalizace a rozšíření veřejného osvětlení
6) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k podpisu – Rozšíření
dešťové kanalizace a rozšíření veřejného osvětlení – Kraj Vysočina
7) Smlouva o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní
obslužnosti na území Kraje Vysočina
8) Lesní hospodářství
9) Zpráva finančního výboru
10) Zpráva kontrolního výboru
11) Projednání rozpočtových změn č.1
12) Různé
13) Diskuse
14) Závěr

I.
Úvod – zahájení
Starosta obce přivítal na schůzi přítomné zastupitele. Byl přečten a schválen zápis
z předchozího zasedání včetně usnesení. Schůze se zúčastnilo pět 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 2019
Zastupitelstvo obce Pokojovice projednalo zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019. Dále projednalo a schválilo závěrečný účet obce a účetní
závěrku za rok 2019 a schvaluje tento závěrečný účet bez výhrad (viz usnesení č. 06/2020).

III.
Schválení smlouvy o prodeji pozemku p.č. 359/3 v k.ú. a obci Pokojovice
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 359/3 o vým.
58 m² - ostatní plocha, ostatní komunikace, zaps. na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Pokojovice,
kupující pan Velc, bytem Pokojovice, za cenu 100,- Kč / 1 m², tj. celkem 5.800,- Kč (viz
usnesení č. 07/2020).

IV.

POVV 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby v rámci POVV 2020 byla realizována obnova
místní komunikace na p.č. 395 v k.ú. Pokojovice (cesta do Doupnice) (viz usnesení č.
08/2020).

V.
Rozšíření dešťové kanalizace a rozšíření veřejného osvětlení
Místostarosta obce informoval o místním šetření, které se uskutečnilo 12.06.2020 za
účelem vydání územního rozhodnutí pro rozšíření veřejného osvětlení. Veškeré podklady byly
doloženy, nyní se čeká na vydání územního rozhodnutí.
Pro rozšíření dešťové kanalizace byla podána žádost na odbor dopravy o vydání
rozhodnutí o zvláštním užívání silničního pozemku pro umístění stavby. Následně bude
podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Zastupitelé berou zprávu na vědomí.

VI.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k podpisu – Rozšíření dešťové
kanalizace a rozšíření veřejného osvětlení – Kraj Vysočina
Zastupitelé schvalují smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí
Pokojovice a Krajem Vysočina. Služebnost bude zřízena bezúplatně (viz usnesení č.
09/2020).

VII.
Smlouva o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti
na území Kraje Vysočina
Zastupitelstvo obce zamítá smlouvu o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním
dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina, území obce Pokojovice. Rozhodnutí o
zamítnutí je z důvodu zamítavého postoje Sdružení obcí Vysočiny, kdy dopravní obslužnost
by měla pro obce být Krajem Vysočina zřízena bezúplatně. Zastupitelstvo pověřuje starostu
k dalšímu jednání v této záležitosti s Krajem Vysočina (viz usnesení č. 10/2020).

VIII.
Lesní hospodářství
Starosta obce informoval zastupitele o podané žádosti na oplocenku v lokalitě
Doupnice. Došlo k úpravě rozsahu oproti plánu předloženém v minulém zastupitelstvu.
Zastupitelé berou zprávu na vědomí.

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

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

XI.
Projednání rozpočtových změn č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č.1 dle uvedené přílohy (viz usnesení č.
11/2020)

XII.
Různé
1) Opěrná zeď: Místostarosta obce informoval zastupitele o projednávání projektové
dokumentace, nyní se čeká na vyjádření odboru životního prostředí, který stanoví podmínky
pro výstavbu opěrné zdi v ochranném pásmu vodovodu.
2) Oprava místních komunikací:
a) Starosta obce předložil nabídky na projektové dokumentace od firmy STABO
MB s.r.o., nabídka na opravu mostku u obecního úřadu zahrnující dokumentaci
k územnímu rozhodnutí, stavební povolení a realizační projektovou dokumentaci
za cenu 371.785,- Kč včetně DPH, nabídka za zpracování projektové
dokumentace pro úpravu místních komunikací včetně inženýrské činnosti a
rozpočtu činí 135.520,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo bere tyto ceny jako
neakceptovatelné a pověřuje místostarostu k oslovení jiných zhotovitelů.
b) Místostarosta předložil zastupitelům plán k narovnání vlastnických vztahů tak,
aby pozemky pod místními komunikacemi byly v majetku obce. Zastupitelstvo
pověřuje místostarostu k dojednání podmínek převodu dle předložených
podkladů. Dále je nutné zajistit převod druhu pozemku, kde místostarosta
započne jednání s odborem životního prostředí o změně kultury předmětných
pozemků.
3) Územní plán: Místostarosta informoval zastupitele o zveřejnění vyhlášky, která je
dostupná na úřední desce a stránkách obce, kdy na 23.07.2020 od 16:00 hodin se uskuteční
v prostorách KD Pokojovice veřejné projednání územního plánu s občany.
4) Rekonstrukce RD v Pokojovicích: Zastupitelstvo obce schvaluje stavební záměr
pana Švaříčka, bytem Brno, na rekonstrukci rodinného domu postaveného na pozemku v k.ú.
Pokojovice. Zastupitelstvo obce požaduje, aby veškeré povrchové vody z předmětných
pozemků byly zlikvidovány tak, aby nedošlo k vypouštění na místní komunikaci (viz usnesení
č. 12/2020).

XIII.
Diskuse
V následné diskusi se zastupitelé dohodli na nutnosti likvidaci klestu spálením, které
se uskuteční 04.07.2020 od 19:00 hod (pálení čarodějnic).

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:

5.7.2020

Vyvěšeno dálkovým přístupem:

5.7.2020

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 28.06.2020

USNESENÍ č. 06/2020
Zastupitelstvo obce Pokojovice schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2019, závěrečný účet obce a účetní závěrku za rok 2019 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. 07/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 359/3 o vým. 58 m² ostatní plocha, ostatní komunikace, zaps. na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Pokojovice, kupující
pan Velc, bytem Pokojovice , za cenu 100,- Kč / 1 m², tj. celkem 5.800,- Kč.
Usnesení bylo schváleno počtem 5 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 08/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby v rámci POVV 2020 byla realizována obnova místní
komunikace na p.č. 395 v k.ú. Pokojovice.
Usnesení bylo schváleno počtem 5 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 09/2020
Zastupitelé schvalují smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí Pokojovice
a Krajem Vysočina s tím, že služebnost bude zřízena bezúplatně.
Usnesení bylo schváleno počtem 5 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 10/2020
Zastupitelstvo obce zamítá smlouvu o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním
dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina, území obce Pokojovice.
Usnesení bylo schváleno počtem 5 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 11/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č.1 dle přílohy připojené k tomuto usnesení.
Usnesení bylo schváleno počtem 5 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 12/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje stavební záměr pana Švaříčka, bytem Brno, na rekonstrukci
rodinného domu postaveného v k.ú. Pokojovice. Zastupitelstvo obce požaduje, aby veškeré
povrchové vody z předmětných pozemků byly zlikvidovány tak, aby nedošlo k vypouštění na
místní komunikaci.
Usnesení bylo schváleno počtem 5 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

Obec Pokojovice (razítko)

………………………………………………….

starosta

………………………………………………….

místostarosta

