ZÁPIS č. 02/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného dne
29.04.2020 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Pokojovicích
Program:

1) Úvod
2) Zařazení území obce do územní působnosti MAS Podhorácko
3) Nákup pozemku p.č. 226/26 v k.ú. Pokojovice
4) Lesní hospodářství
5) Místní komunikace
6) Opěrná zeď na pozemcích p.č. 35, 396, 41/1, st. 21 v k.ú. Pokojovice
7) Různé
8) Diskuse
9) Závěr

I.
Úvod – zahájení
Starosta obce přivítal na schůzi přítomné zastupitele. Byl přečten a schválen zápis
z předchozího zasedání včetně usnesení. Schůze se zúčastnilo šest zastupitelů, omluven byl
Tomáš Dokulil, zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

II.
Zařazení území obce do územní působnosti MAS Podhorácko
Zastupitelstvo obce Pokojovice schvaluje zařazení území obce Pokojovice do území
působnosti MAS Podhorácko na programové období 2021 – 2027 (viz usnesení č. 02/2020).

III.
Nákup pozemku p.č. 226/26 v k.ú. Pokojovice
Starosta obce informoval zastupitele, že pozemek p.č. 226/26 byl na katastru
nemovitostí převeden do vlastnictví obce Pokojovice. Pozemek bude zaúčtován do majetku
v hodnotě kupní ceny + nákladů na vklad, tj. v částce 18.400,- Kč. Zastupitelé berou zprávu
na vědomí.
IV.

Lesní hospodářství
Starosta obce informoval zastupitele o zakoupení stromků na výsadbu, tj. 10000 ks
buku lesního za částku 97.750,- Kč a 10000 ks dubu letního za cenu 86.250,- Kč. Cena za
výsadbu 1ks stromku činí 7,50 Kč včetně DPH. Montáž oplocenky bude provedena za částku
49.000,- Kč bez DPH / 1 km, přičemž dotace poskytnutá Krajem Vysočina činí částku
60.000,- Kč vč. DPH za 1 km, tzn. dotace pokryje veškeré náklady na vybudování oplocenky.
Dále starosta seznámil zastupitele s podanými žádostmi o dotaci na oplocenku, kde
předpoklad finančního plnění ze strany Kraje Vysočina je 103.500,- Kč (1725 metrů
oplocenky za období 10/2019 až 06/2020), a dále částka 90.900,- Kč (1515 metrů oplocenky
za období 04/2020 až 06/2021). Zastupitelé berou zprávu na vědomí.

V.
Místní komunikace
Místostarosta informoval zastupitele o možnosti získání dotace na opravu místních
komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj. Nedílnou přílohou žádosti o dotace je pasport
místních komunikací. V této záležitosti osloví pana Kocába z Moravského Krumlova, který
předloží finanční nabídku na zpracování. Dále je třeba vypracovat projektovou dokumentaci
opravy místních komunikací pro určení rozsahu a finanční kalkulace opravy. V této
záležitosti osloví firmu STABO MB s.r.o se sídlem Dopravní 1693, Moravské Budějovice,
která rovněž předloží finanční nabídku pro vypracování projektové dokumentace.
Dále firma STABO MB s.r.o. zajistí statika k posouzení technického stavu mostku na
návsi na parcelách č. 19/2, 396 a 19/1 v k.ú. Pokojovice a možnosti jeho rozšíření na obě
strany. Zastupitelé berou zprávu na vědomí.

VI.
Opěrná zeď na pozemcích p.č. 35, 396, 41/1 a st. 21 v k.ú. Pokojovice
Místostarosta informoval zastupitele o stavu zpracování projektové dokumentace na
opěrnou zeď na zmiňovaných parcelách. Projektová dokumentace je hotová, nyní probíhá
zajištění vyjádření všech dotčených správců inženýrských sítí a dalších dokladů nutných
k podání žádosti o stavební povolení.
Místostarosta dále informoval, že stávající komunikace je umístěna cca 96 m2 na
pozemku pana Vyorálka, se kterým bude provedeno majetkoprávní vypořádání po výstavbě
opěrné zdi. Zastupitelé berou zprávu na vědomí.

VII.
Různé
1) Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení křovinořezu pro práce v obecním lese (viz
usnesení č. 03/2020).
2) Zastupitelstvo obce zamítá žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. (viz
usnesení č. 04/2020).
3) Starosta obce předložil žádost pana Velce, bytem Pokojovice, o odkoupení p.č.
359/3 o vým. 58 m² - ostatní plocha, ostatní komunikace, který je ve vlastnictví obce
Pokojovice a bezprostředně sousedí s jeho nemovitostmi. Cena za 1 m² pozemku je stanovena
částkou 100,- Kč / 1 m². Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje cit. pozemku a pověřuje
starostu ke zveřejnění záměru prodeje (viz usnesení č. 05/2020).

VIII.
Diskuse
1) Z důvodu výskytu koronaviru a omezeními s tím spojenými se zastupitelé rozhodli
oslavy výročí první zmínky o obci Pokojovice přesunout na příští rok.
2) Místostarosta informoval o nalajnování víceúčelového hřiště pro lední hokej, toto
bude sloužit jako podklad pro roční monitorovací zprávu Nadaci ČEZ.
3) Dále místostarosta navrhl, aby bylo započato s projektovou dokumentací na
kontejnerové stání na bioodpad, které by se mohlo realizovat v rámci POVV v následujících
letech. Zastupitelé pověřují místostarostu k zajištění podkladů k této akci.

IX.
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:

5.5.2020

Vyvěšeno dálkovým přístupem:

5.5.2020

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 29.04.2020
USNESENÍ č. 02/2020
Zastupitelstvo obce Pokojovice schvaluje zařazení území obce Pokojovice do územní
působnosti MAS Podhorácko na programové období 2021 – 2027.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 03/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení křovinořezu pro práce v obecním lese.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 04/2020
Zastupitelstvo obce zamítá žádost ze dne 20.04.2020 o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 05/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 359/3 o vým. 58 m² ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaného na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Pokojovice.
Cena za 1 m² pozemku je stanovena částkou 100,- Kč / 1 m².
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.
Obec Pokojovice (razítko)

………………………………………………….

starosta

………………………………………………….

místostarosta

Výpis z usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 29.04.2020

USNESENÍ č. 02/2020
Zastupitelstvo obce Pokojovice schvaluje zařazení území obce Pokojovice do územní
působnosti MAS Podhorácko na programové období 2021 – 2027.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

Obec Pokojovice (razítko)

………………………………………………….

starosta

………………………………………………….

místostarosta

