ZÁPIS č. 01/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného dne
03.02.2017 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Pokojovicích
Program:

1) Úvod
2) Kupní smlouva mezi TJ Pokojovice, spolek a obcí Pokojovice
3) POVV 2017
4) Úpravy rozpočtu - schválení finančního limitu
5) Diskuse
6) 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 5 zastupitelů, omluveni
byli Ivana Tunková a Tomáš Dokulil. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

II.
Kupní smlouva mezi TJ Pokojovice, spolek a obcí Pokojovice
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č.18/3 - ostatní plocha, sportoviště a
rekreační plocha zapsaného na LV č.342 pro obec a k.ú. Pokojovice, který je ve vlastnictví TJ
Pokojovice, spolku, za kupní cenu 10.000,- Kč. Součástí kupní smlouvy je i zřízení
předkupního práva a věcného břemene ve prospěch TJ Pokojovice, spolku (viz usnesení č.
01/2017).

III.
POVV 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby pro rok 2017 byla v rámci POVV podána žádost na
opravu a rekonstrukci sportoviště na pozemku p.č. 18/3 v k.ú. Pokojovice. V případě, že
realizace nebude možná, bude žádost na POVV 2017 podána na nákup sekačky (viz usnesení
č.02/2017).

IV.
Úprava rozpočtu - schválení finančního limitu
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce úpravami rozpočtu na straně příjmů i výdajů do
výše 500.000,- Kč (viz usnesení č.03/2017).

V. + VI.
Diskuse + závěr
Po diskusi starosta obce poděkoval všem přítomným za účast při hlasování a schůzi
ukončil.
Zapsal:
Libor Pekárek

Ověřovatelé:
...............................

Vyvěšeno fyzicky:
Vyvěšeno dálkovým přístupem:

Ivana Tunková

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

Ing. Vladimír Krutiš

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

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 03.02.2017
USNESENÍ č. 01/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č.18/3 - ostatní plocha, sportoviště a
rekreační plocha zapsaného na LV č.342 pro obec a k.ú. Pokojovice, který je ve vlastnictví TJ
Pokojovice, spolku, za kupní cenu 10.000,- Kč. Součástí kupní smlouvy je i zřízení
předkupního práva a věcného břemene ve prospěch TJ Pokojovice, spolku.
Usnesení bylo schváleno počtem 5 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 02/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby pro rok 2017 byla v rámci POVV podána žádost na opravu
a rekonstrukci sportoviště na pozemku p.č. 18/3 v k.ú. Pokojovice. V případě, že realizace
nebude možná, bude žádost na POVV 2017 podána na nákup sekačky.
Usnesení bylo schváleno počtem 5 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 03/2017
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce úpravami rozpočtu na straně příjmů i výdajů do výše
500.000,- Kč.
Usnesení bylo schváleno počtem 5 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

Obec Pokojovice (razítko)

………………………………………………….

starosta

………………………………………………….

místostarosta

