
VÝPIS Z USNESENÍ 

z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pohoří 

 dne 29. 4. 2021 
 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje: 

                             
19/1 a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje upravený program jednání doplněný o body:  

bod 6. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Obcí Pohoří a společností ŠTĚPÁNEK, spol.        

s r.o., Nádražní 460, 517 73 Opočno, IČO: 455 35 124 - veřejná zakázka „Zvýšení bezpečnosti 

dopravy v obci Pohoří – chodník podél silnice III/30426“, stavba díla s názvem „Pohoří - 

Rekonstrukce chodníku a VO“ 

bod 7. 

Územní studie Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny a možnosti jejich 

vymezení v ÚPD kraje a obcí  

19/1 b) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje jmenování návrhové komise ve složení Ing. Andrea Kubíčková, 

pan Libor Stodůlka a pan Vladimír Vošlajer. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Ing. Andrea 

Kubíčková a pan Libor Stodůlka. Zapisovatelkou byla jmenována Kristina Balcarová.                                                                                                                                                                                                          

19/2 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje návrh vyhlášky o nočním klidu včetně nahlášených 

předpokládaných akcí, výjimka z nočního klidu se vztahuje na akce do 02.00 hod. následujícího dne. 

Povolené akce:  

a) noc z 29. 5. na 30. 5. 2021 - Pohořský hudební večer 

b) noc z 12. 6. na 13. 6. 2021 - Pohořský hudební večer 

c) noc z 26. 6. na 27. 6. 2021 - Pohořský hudební večer 

d) noc z 10. 7. na 11.7. 2021 - Pohořský hudební večer 

e) noc z 24. 7. na 25. 7. 2021 - Pohořský hudební večer 

f) noc ze 7. 8. na   8. 8. 2021 - Pohořský hudební večer 

g) noc z 21. 8. na 22. 8. 2021 - Pohořský hudební večer  

h) noc z 31. 12. 2021 na 1. 1. 2022 (konání oslav příchodu nového roku)  

19/3  

I. 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje směnu pozemku parc. č. 773/28 – orná půda o výměře 76 m2 

v k. ú. Pohoří u Dobrušky a obci Pohoří, jehož vlastníky (SJM) jsou XXXX XXXX a XXXX XXXX, 

oba bytem XXXX, za pozemek parc. č. 773/29 – orná půda o výměře 76 m2 v k. ú. Pohoří u Dobrušky 

a obci Pohoří, jehož vlastníkem je Obec Pohoří. Vzhledem k tomu, že ceny směňovaných nemovitých 

věcí jsou stejné, budou smluvní strany provedením směny mezi sebou zcela vyrovnány a nemají vůči 

sobě v souvislosti s uzavřením Směnné smlouvy žádné další nároky.  



II. 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje uzavření Směnné smlouvy mezi Obcí Pohoří a XXXX XXXX 

a XXXX XXXX, oba bytem XXXX, dle předloženého návrhu Směnné smlouvy, jehož nedílnou 

součást tvoří geometrický plán, a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.  

19/4 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 129 v k. ú. Pohoří 

u Dobrušky a obci Pohoří, vedeného na LV číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký 

kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, jako ostatní plocha, o výměře přibližně 116 m2, 

dle zákresu části pozemku, který má být předmětem prodeje, na přiloženém snímku pozemkové 

mapy, a to za cenu minimálně 500,- Kč/m2; tato nabídková cena je cenou v místě a čase obvyklou.    

19/6 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Obcí 

Pohoří a společností ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o., Nádražní 460, 517 73 Opočno, IČO: 455 35 124, na 

veřejnou zakázku „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pohoří – chodník podél silnice III/30426“, 

stavba díla s názvem „Pohoří - Rekonstrukce chodníku a VO“, dle předloženého návrhu dodatku, a 

pověřuje starostku obce podpisem tohoto dodatku.  

 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí: 
 

19/1 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.   

19/5  

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí rozpočtová opatření č. 16/2020 a č. 1 a 2/2021 dle příloh 

Opis rozpočtových opatření schválená Radou obce Pohoří. 

19/7 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí, že Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor 

územního plánování a stavebního řádu jako pořizovatel územně plánovacích podkladů ve smyslu 

ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), zajistil pořízení odborné studie s názvem 

Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny a možnosti jejich vymezení v ÚPD kraje a 

obcí.   
 

 

 

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

starostka obce: Helena Suchánková                                       místostarosta obce: Jiří Oubrecht 

 
 

Vyvěšeno na úřední desce dne:                        Sejmuto dne: 

Elektronicky zveřejněno na webových stránkách obce dne: 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:  


