ZÁPIS č. 02/2022
ze zasedání Zastupitelstva obce Pokojovice konaného dne
13.06.2022 od 19:00 hod. na obecním úřadě v Pokojovicích
Zasedání Zastupitelstva obce Pokojovice zahájil v 19:00 hodin starosta obce Aleš Bárta, který
zasedání řídil. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, neboť dle prezenční
listiny byli při zahájení přítomni členové Zastupitelstva obce Pokojovice v počtu sedmi
členů.
Pozvánka na zasedání byla zveřejněná v souladu se zákonem o obcích na úřední desce a na
webových stránkách obce Pokojovice.

I.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zapisovatelem byl navržen a schválen: Libor Pekárek.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni: Ivana Tunková a Ing. Vladimír Krutiš.

II.
Schválení zápisu z minulé schůze a programu dnešního zasedání
Byl přečten a schválen zápis z předchozího zasedání včetně usnesení, nebyly k němu
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Poté starosta seznámil přítomné zastupitele s navrženým a zveřejněným programem
jednání:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení zápisu z minulé schůze a programu dnešního zasedání
3) Projednání závěrečného účtu, účetní závěrky a zprávy o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2021
4) Návrh na vyřazení majetku a pohledávky
5) OVV 2022
6) Změna hranice katastru - "Dohoda o změně hranic mezi Okříškami a
Pokojovicemi"
7) Návrhy nových stanov Sdružení obcí Vysočiny
8) Symboly obce
9) Schválení kupní smlouvy na pozemek p.č. 126/11
10) Zpráva finančního výboru
11) Zpráva kontrolního výboru
12) Projednání rozpočtových změn č. 2
13) Různé
14) Diskuse
15) Závěr
Jiné návrhy na změny nebo doplnění nepadly a program, tak jak byl navržený, byl
schválený sedmi hlasy.

III.
Projednání závěrečného účtu, účetní závěrky a zprávy o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2021
Zastupitelstvo obce Pokojovice projednalo zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2021. Dále projednalo a schválilo závěrečný účet obce a účetní
závěrku za rok 2021 a schvaluje tento závěrečný účet bez výhrad.

IV.
Návrh na vyřazení majetku a pohledávky
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení majetku dle předloženého protokolu. Dále
schvaluje vyřazení nedobytné pohledávky ze dne 3.1.2009 za pohřebné ve výši 11 030,- Kč.
Pohledávka byla vedena na podrozvaze od roku 2010.

V.
Obnova venkova Vysočiny 2022
Zastupitelstvo obce Pokojovice schvaluje podání žádosti na výměnu mantinelů na
víceúčelovém hřišti v Pokojovicích, cenová nabídka od firmy GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.,
IČ: 28570987, činí částku 540.023,- Kč včetně DPH.

VI.
Změna hranice katastru - "Dohoda o změně hranic mezi Okříškami a
Pokojovicemi"
Zastupitelstvo obce Pokojovice schvaluje Dohodu o změně hranice mezi obcemi
Pokojovice a Okříšky z důvodu odstranění vadného stavu, kdy na území k.ú. Pokojovice
náležejícího do obce Pokojovice stojí několik domů náležejících do obce Okříšky spolu
s přilehlými pozemky a je nutná změna k zajištění souladu mezi údaji v základních registrech.
Konkrétně se jedná o pozemky st.p.č. 74, p.č. 360/11, st.p.č. 75 a p.č. 359/5, které přecházejí
z k.ú. Pokojovice do k.ú. Okříšky.

VII.
Návrhy nových stanov Sdružení obcí Vysočiny
Zastupitelstvo obce Pokojovice schvaluje nové znění Stanov SOV revidovaných
v souvislosti s platnou legislativou a pověřuje svého zástupce ve valném shromáždění SOV,
aby schválil tyto Stanovy na valném shromáždění SOV.

VIII.
Symboly obce
Starosta informoval zastupitele, že symboly obce Poslanecká sněmovna ČR schválila.
Starosta zajistí nabídky na jejich zhotovení.

IX.
Schválení kupní smlouvy na pozemek p.č. 126/11
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nově vzniklého pozemku p.č. 126/11 o vým. 336
m² - trvalý travní porost odděleného z pozemku p.č. 126/1 zapsaného na listu vlastnictví č.127
pro obec a k.ú. Pokojovice u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč,
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 100,- Kč á 1 m², tj. celkem 33.600,- Kč.

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

XI.
Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.

XII.
Projednání rozpočtových změn č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 2 dle uvedené přílohy.

XIII.
Různé
1) Starosta informoval zastupitele o projektu odkoupení plynovodu v obcích Heraltice,
Hvězdoňovice a Pokojovice společnosti QUANTUM, a.s., IČ: 25307762. Z důvodu, že obec
Pokojovice nesouhlasí s prodejem plynovodu a společnost QUANTUM neschválila nájemné
za vyšší cenu než stávající provozovatel, společnost QUANTUM odstupuje od svého záměru
provozování celé plynovodní větve. Zastupitelé berou zprávu na vědomí.
2) Místostarosta informoval o zveřejněných výsledcích dotace na opravu místních
komunikací v obci Pokojovice podané k Ministerstvu pro místní rozvoj. Obec Pokojovice na
dotaci nedosáhla, avšak je zařazená do zásobníku projektů, které mohou být podpořeny
následně.
3) Místostarosta informoval zastupitele o probíhajícím výběrovém řízení na stavbu
vodovodního řádu z Březové do úpravny vod v k.ú. Pokojovice. Na stavbu je vydáno
pravomocné stavební povolení, výběr zhotovitele je před dokončením a bude podána žádost o
dotaci na tuto stavbu. Předběžný termín realizace je od června 2023.
4) Místostarosta informoval zastupitele o vývoji projektových příprav na realizaci
poldru. Momentálně probíhá územní rozhodnutí pro přeložku telekomunikačního vedení
společnosti Cetin.

XIV. + XV.
Diskuse + závěr
Po diskusi starosta obce poděkoval všem přítomným za účast při hlasování a schůzi
ukončil.
Zapsal: Libor Pekárek
Vyhotovení zápisu: 20.06.2022
………………………………………………….

Aleš Bárta
starosta

………………………………………………….

Libor Pekárek
místostarosta

………………………………………………….

………………………………………………….

Ivana Tunková
ověřovatel zápisu

Ing. Vladimír Krutiš
ověřovatel zápisu

Vyvěšeno fyzicky:
Vyvěšeno dálkovým přístupem:

USNESENÍ č.02/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 13.06.2022
Zastupitelstvo obce Pokojovice:
1) schvaluje pro zasedání Zastupitelstva obce Pokojovice zapisovatele Libora Pekárka a
ověřovatele zápisu Ivanu Tunkovou a Ing. Vladimíra Krutiše.
Hlasování: pro - 7 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželi se - 0 hlasů;
2) a) schvaluje zápis včetně všech usnesení z předchozího zasedání konaného dne
14.03.2022 bez výhrad.
Hlasování: pro - 7 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželi se - 0 hlasů;
b) schvaluje navržený program zasedání Zastupitelstva obce Pokojovice dle pozvánky
členům zastupitelstva obce.
Hlasování: pro - 7 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželi se - 0 hlasů;
3) projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021. Dále
projednalo a schválilo závěrečný účet obce a účetní závěrku za rok 2021 a schvaluje
tento závěrečný účet bez výhrad;
Hlasování: pro - 7 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželi se - 0 hlasů;
4) schvaluje vyřazení majetku dle předloženého protokolu a vyřazení nedobytné
pohledávky ze dne 3.1.2009 za pohřebné ve výši 11 030,- Kč. Pohledávka byla vedena
na podrozvaze od roku 2010 ;
Hlasování: pro - 7 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželi se - 0 hlasů;
5) schvaluje podání žádosti na výměnu mantinelů na víceúčelovém hřišti v Pokojovicích,
cenová nabídka od firmy GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o., IČ: 28570987, činí částku
540.023,- Kč včetně DPH;
Hlasování: pro - 7 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželi se - 0 hlasů;
6) schvaluje Dohodu o změně hranice mezi obcemi Pokojovice a Okříšky z důvodu
odstranění vadného stavu, kdy na území k.ú. Pokojovice náležejícího do obce
Pokojovice stojí několik domů náležejících do obce Okříšky spolu s přilehlými
pozemky a je nutná změna k zajištění souladu mezi údaji v základních registrech.
Konkrétně se jedná o pozemky st.p.č. 74, p.č. 360/11, st.p.č. 75 a p.č. 359/5, které
přecházejí z k.ú. Pokojovice do k.ú. Okříšky;
Hlasování: pro - 7 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželi se - 0 hlasů;
7) schvaluje nové znění Stanov SOV revidovaných v souvislosti s platnou legislativou a
pověřuje svého zástupce ve valném shromáždění SOV, aby schválil tyto Stanovy na
valném shromáždění SOV;
Hlasování: pro - 7 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželi se - 0 hlasů;

8) bere na vědomí, že symboly obce Poslanecká sněmovna ČR schválila. Starosta zajistí
nabídky na jejich zhotovení;
9) schvaluje nákup nově vzniklého pozemku p.č. 126/11 o vým. 336 m² - trvalý travní
porost odděleného z pozemku p.č. 126/1 zapsaného na listu vlastnictví č.127 pro obec
a k.ú. Pokojovice u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč,
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 100,- Kč á 1 m², tj. celkem 33.600,- Kč;
Hlasování: pro - 7 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželi se - 0 hlasů;
10) bere na vědomí zprávu finančního výboru.
11) bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
12) schvaluje úpravu rozpočtu č. 2 dle uvedené přílohy;
Hlasování: pro - 7 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželi se - 0 hlasů;
13)

a) bere na vědomí odstoupení společnosti QUANTUM, a.s. od svého záměru
provozování plynovodní větve Heraltice, Hvězdoňovice a Pokojovice;
b) bere na vědomí, že obec Pokojovice nedosáhla na dotaci na opravu místních
komunikací;
c) bere na vědomí informace o plánované stavbě vodovodního řádu z Březové do
úpravny vod v k.ú. Pokojovice;
d) bere na vědomí informace o vývoji projektových příprav na realizaci poldru.

Při projednávání všech záležitostí bodu 1. - 13. bylo přítomno 7 členů ze 7 členného
Zastupitelstva obce Pokojovice.
Zapsal: Libor Pekárek
Vyhotovení usnesení: 20.06.2022

………………………………………………….

Aleš Bárta
starosta

………………………………………………….

Libor Pekárek
místostarosta

Výpis z usnesení č.02/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 13.06.2022

Bod 6)
Zastupitelstvo obce Pokojovice:


schvaluje Dohodu o změně hranice mezi obcemi Pokojovice a Okříšky z důvodu
odstranění vadného stavu, kdy na území k.ú. Pokojovice náležejícího do obce
Pokojovice stojí několik domů náležejících do obce Okříšky spolu s přilehlými
pozemky a je nutná změna k zajištění souladu mezi údaji v základních registrech.
Konkrétně se jedná o pozemky st.p.č. 74, p.č. 360/11, st.p.č. 75 a p.č. 359/5, které
přecházejí z k.ú. Pokojovice do k.ú. Okříšky;
Hlasování: pro - 7 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželi se - 0 hlasů.

Vyhotovení výpisu z usnesení: 20.06.2022

………………………………………………….

Aleš Bárta
starosta

………………………………………………….

Libor Pekárek
místostarosta

Výpis z usnesení č.02/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 13.06.2022

Bod 7)
Zastupitelstvo obce Pokojovice:


schvaluje nové znění Stanov SOV revidovaných v souvislosti s platnou legislativou a
pověřuje svého zástupce ve valném shromáždění SOV, aby schválil tyto Stanovy na
valném shromáždění SOV;
Hlasování: pro - 7 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželi se - 0 hlasů.

Vyhotovení výpisu z usnesení: 20.06.2022

………………………………………………….

Aleš Bárta
starosta

………………………………………………….

Libor Pekárek
místostarosta

Výpis z usnesení č.02/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 13.06.2022

Bod 9)
Zastupitelstvo obce Pokojovice:


schvaluje nákup nově vzniklého pozemku p.č. 126/11 o vým. 336 m² - trvalý travní
porost odděleného z pozemku p.č. 126/1 zapsaného na listu vlastnictví č.127 pro obec
a k.ú. Pokojovice u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč,
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 100,- Kč á 1 m², tj. celkem 33.600,- Kč.
Hlasování: pro - 7 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželi se - 0 hlasů.

Vyhotovení výpisu z usnesení: 20.06.2022

………………………………………………….

Aleš Bárta
starosta

………………………………………………….

Libor Pekárek
místostarosta

