
VÝPIS Z USNESENÍ 

z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pohoří 

 dne 16. 2. 2021 
 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje: 

                             
18/1 a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje upravený program jednání doplněný o body:  

Delegace zástupce obce – valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, 

a.s.  

Stravenkový paušál 

 

18/1 b) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje jmenování návrhové komise ve složení pan Aleš Mervart, pan 

Petr Sobotka a pan Vratislav Izák. Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Aleš Mervart a pan Petr 

Sobotka. Zapisovatelkou byla jmenována Kristina Balcarová.      

 

                                                                                                                                                                                                         

18/2 

1) Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na činnost v roce 2021 

Mysliveckému spolku Pohoří ve výši Kč 7 500,- a schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí neinvestiční dotace v této výši.  

 

2) Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na činnost v roce 2021 

KČT, odbor Pohoří ve výši Kč 5 000,- a schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí neinvestiční dotace v této výši. 
 

3) Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na činnost v roce 2021 

TJ Pohoří, z.s. ve výši Kč 46 560,- a schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace v této výši.  

 

4) Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na činnost v roce 2021 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Pohoří ve výši Kč 42 000,- a schvaluje uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v této výši. 

 

5) Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje poskytnutí finančního daru v roce 2021 Českému svazu 

včelařů z.s., základní organizaci České Meziříčí ve výši Kč 5000,- na péči o včelstva pro 

zajištění opylovací funkce v krajině. 

18/3  

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje poskytnutí finančních darů v roce 2021:  

1) Občánkům narozeným v roce 2020, kteří mají trvalý pobyt v obci Pohoří, ve výši Kč 5000,- 

2) Rodičům žáků 5. ročníku ZŠ, kteří ukončí docházku 5. ročníku školy v Pohoří ve výši Kč 

5000,- na žáka (za každý ukončený školní rok docházky v ZŠ Pohoří Kč 1000,-). 

 

 



18/4  

Zastupitelé obce Pohoří se dohodli odložit jednání o návrhu Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o 

nočním klidu z důvodu probíhající epidemie koronaviru na příští jednání zastupitelstva obce.  

Usnesení nevzniká 

 

18/5 

I. Zastupitelstvo Obce Pohoří schvaluje výběr společnosti ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o., 

Nádražní 460, 517 73 Opočno, IČO: 455 35 124, zapsané v Obchodním rejstříku, 

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1512, jako zhotovitele na 

veřejnou zakázku „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pohoří – chodník podél silnice 

III/30426“, za nejnižší nabídkovou cenu 3 068 320 Kč bez DPH. 

 

II. Zastupitelstvo Obce Pohoří schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností: 

ŠTĚPÁNEK, spol.        s r.o., Nádražní 460, 517 73 Opočno, IČO: 455 35 124, v částce 

ve výši 3 068 320 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu Smlouvy o dílo a pověřuje 

starostku obce podpisem této smlouvy.  

18/6 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje   Povodňový plán Obce Pohoří, zpracovaný společností VOP 

Dolní Bousov, spol. s r.o., Tovární ul. 785, 294 04 Dolní Bousov, IČO: 629 59 531. Digitální 

povodňový plán je zveřejněn na povodňovém portálu:  https://vop-povodnovyportal.cz/povodnovy-

plan/pohori-580 

18/7 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje uzavření Smlouvy o umožnění napojení budoucího vodovodu a 

budoucí kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví Vodovody a kanalizace Hradec Králové, 

a. s. „Podmiňující infrastruktura pro výstavbu RD Pohoří – SO 303 Vodovod a SO 301 Kanalizace 

splašková“, číslo smlouvy: VAKHK/SUN/VL/2020/055, mezi Obcí Pohoří a společností Vodovody 

a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898, dle 

předloženého návrhu smlouvy, včetně příloh 1 až 5, a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. 

Ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy pověřuje zastupitelstvo obce jednáním a 

podepisováním zastupitele pana Martina Kubíčka. 

18/8 

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. 

18/9 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje jako delegáta na valnou hromadu Vodovody a kanalizace 

Hradec Králové a.s. starostku obce Helenu Suchánkovou. 

18/10 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje poskytnutí peněžitého příspěvku Obce Pohoří na stravování pro 

zaměstnance obce a uvolněného starostu obce v souladu s platnými zákonnými normami, ve výši 50 

Kč za odpracovaný den, s datem účinnosti od ledna 2021. Stravenkový paušál nahradí stávající 

poskytování příspěvku formou stravenek.   

 

https://vop-povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/pohori-580
https://vop-povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/pohori-580


Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí: 
 

18/1 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.   

                                                                                            

18/8  

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na 

hospodaření v lesích poskytovaných z rozpočtu Ministerstva zemědělství na údržbu lesních porostů 

v roce 2020, na pozemku p. č. 620 v k. ú. Pohoří u Dobrušky. 

 

 

 

 

 

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

starostka obce: Helena Suchánková                                       místostarosta obce: Jiří Oubrecht 

 

 

 


