
VÝPIS Z USNESENÍ 

ze  17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pohoří 

 dne 09. 12. 2020 
 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje: 

                             
17/1 a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje upravený program jednání doplněný o body:  

Směna části pozemku p. č. 773/17 ve vlastnictví obce za část pozemku p. č. 773/9 a p. č. 773/25 

v k. ú. Pohoří u Dobrušky  

Územní studie pro území určené pro výstavbu rodinných domů   

Poskytnutí finančního daru – filmové dílo s názvem „Amadeus Čepelka“ 

 

17/1 b) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje jmenování návrhové komise ve složení pan Martin Kubíček, 

pan Miloš Balcar a pan Pavel Bednář. Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Martin Kubíček a pan 

Miloš Balcar. Zapisovatelkou byla jmenována Kristina Balcarová.                                                                                                                                                                     

 

17/2 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje „Rozpočet na rok 2021“ jako schodkový ve výši příjmů 

12 053 800 Kč, ve výši výdajů 22 041 060 Kč a dofinancování ve výši 9 987 260 Kč. Schodek 

rozpočtu je kryt naspořenými finančními prostředky z minulých let. Závazné ukazatele rozpočtu 

vycházejí ze schváleného návrhu rozpočtu, který je přílohou tohoto zápisu.         

                                                                                                                                                                                                         

17/3  

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2022 – 2024, který 

je přílohou tohoto zápisu.      

    

17/5 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje přijetí účelové investiční dotace ve výši 300 000 Kč  z dotačního 

fondu Královéhradeckého kraje na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem 

„Pohoří – Dopravní automobil“, evidovaného pod číslem 20RRD11-0001, z programu „Zvýšení 

akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji“. Zastupitelstvo obce Pohoří 

schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 

20RRD11-0001 mezi Obcí Pohoří a Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 

Hradec Králové, IČO: 70889546, dle předloženého návrhu smlouvy a pověřuje starostku obce 

podpisem smlouvy.      

 

17/6 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje nabytí práva stavby a uzavření Smlouvy o právu provést stavbu 

inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti mezi Obcí Pohoří a Správou silnic Královéhradeckého 

kraje, příspěvkovou organizací, Hradec Králové – Plačice, Kutnohorská 59, PSČ 500 04, IČ: 70 94 

79 96, dle předloženého návrhu smlouvy a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. 

 



17/7 a) 

Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu 

s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 s názvem 

zakázky: „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pohoří – chodník podél silnice III/30426“, která bude 

použita k výběrovému řízení na zhotovitele, a pověřuje starostku obce podpisem dokumentů 

potřebných k zadání akce. Zadávací dokumentace je přílohou tohoto zápisu. 

 

17/7 b) 

Zastupitelstvo obce schvaluje zástupce obce na otevírání obálek výběrového řízení na zhotovitele zakázky s 

názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pohoří – chodník podél silnice III/30426“. Za obec 

bude v komisi: p. Martin Kubíček, p. Petr Sobotka, p. Vratislav Izák, p. Aleš Mervart, Ing. Andrea 

Kubíčková, jako náhradník: p. Miloš Balcar, p. Libor Stodůlka, p. Jiří Oubrecht. 

 

17/8 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje zachování místního poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 400 

Kč na občana pro rok 2021. 

 

17/9 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje ponechání pozemku p. č. 899/1 v k. ú. Pohoří u Dobrušky ve 

vlastnictví obce. Prodej části pozemku p. č. 899/1 v k. ú. Pohoří u Dobrušky se zamítá.   

 

17/10 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 773/17 ve vlastnictví Obce 

Pohoří v rozsahu cca 90 m2 za část pozemku ve stejném rozsahu cca 90 m2 části p. č. 773/9 a 773/25 

v k. ú. Pohoří u Dobrušku ve vlastnictví XXXX XXXX a  XXXX XXXX, dle zákresu části pozemků, 

které mají být předmětem směny, na přiloženém snímku pozemkové mapy. Záměr bude zveřejněn na 

úřední desce. 

 

17/12 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč 25 000,- H. M. H.,          

530 03 Pardubice – Bílé Předměstí, Okružní 697, IČ: 73667510, na plánované filmové dílo s názvem 

projektu „Amadeus Čepelka“, dle předložené žádosti. 

 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí: 
 

17/1 c) 

Starostka obce Pohoří, paní Helena Suchánková, seznámila přítomné s jednáním minulého zasedání 

Zastupitelstva obce Pohoří. Kontrolou dříve přijatých usnesení nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Všechny úkoly vyplývající z přijatých usnesení jsou průběžně plněny.   

                                                                                            

17/4 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí rozpočtová opatření č. 11/2020 až č. 15/2020 dle příloh 

Opis rozpočtových opatření schválená Radou obce Pohoří. 

 



17/7 c)  

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí oslovení šesti firem na veřejnou zakázku malého rozsahu 

s názvem zakázky: „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pohoří – chodník podél silnice III/30426“ 

dle soupisu dodavatelů schváleného Radou obce Pohoří na 58. zasedání dne 3.12.2020.  

 

17/11 a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí zahájení prací na zpracování územní studie pro území 

určené pro výstavbu rodinných domů. Zastavitelná plocha, označovaná v územním plánu jako Z6, 

navazuje na severní okraj zastavěného území poblíž centra obce. Zadání územní studie Pohoří – 

plocha Z6 bylo zpracováno pořizovatelem Městským úřadem Dobruška na základě Územního plánu 

Pohoří, vydaného v září 2020.  Pro zastavitelnou plochu Z6 je v Územním plánu Pohoří předepsáno 

zpracování územní studie jako podmínka pro rozhodování o změnách území. Zpracovaná územní 

studie bude po jejím schválení zaevidována v evidenci územně plánovací činnosti a bude sloužit jako 

podklad pro rozhodování v území.  

 

17/11 b) 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí zpracování studie s názvem „Územní studie Pohoří - 

plocha Z6“ zhotovitelem Ing. arch. Jindrou Kemrovou, Gočárova třída 648/3, 500 02 Hradec Králové, 

IČO: 043 64 295 a odpovědným projektantem Ing. arch. Karlem Novotným, Brožíkova 1684/21, 500 

12 Hradec Králové, IČO: 44385803, za cenu Kč 195 000,- bez DPH.  Zastupitelstvo obce Pohoří bere 

na vědomí uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Pohoří a zhotovitelem Ing. arch. Jindrou Kemrovou, 

Gočárova třída 648/3, 500 02 Hradec Králové, IČO: 043 64 295 a odpovědným projektantem Ing. 

arch. Karlem Novotným, Brožíkova 1684/21, 500 12 Hradec Králové, IČO: 44385803.  

                      

 

 

 

 

…………………………………….                         …………………………….. 

starostka obce: Helena Suchánková                                       místostarosta obce: Jiří Oubrecht 

 

 

 


