
VÝPIS Z USNESENÍ 

ze 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pohoří 

 dne 15. 7. 2021 
 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje: 

21/1 a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje upravený program jednání doplněný o bod č. 11. 

bod  11. 

Dohody o provedení práce – JSDH obce Pohoří.  

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje program jednání a bude přijímat usnesení ke každému bodu zvlášť. 

 

21/1 b) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje jmenování návrhové komise ve složení pan Vratislav Izák, pan Libor 

Stodůlka st. a pan Petr Sobotka. 

Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Vratislav Izák, pan Libor Stodůlka st.. Zapisovatelkou byla jmenována 

Kristina Balcarová.      

 

21/2 

I. 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje uzavření Dodatku č. 2   Smlouvy o dílo ze dne 20.4.2021, 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“, stavbu díla 

s názvem „Pohoří - Rekonstrukce chodníku a VO“, jehož přílohou je změnový list č. 01 a jeho přílohy: Krycí list 

soupisu víceprací a soupis víceprací, dle předloženého návrhu dodatku a jeho příloh, a pověřuje starostku obce 

podpisem tohoto dodatku. Návrh dodatku č. 2 Smlouvy, jehož přílohou je změnový list č. 01 a jeho přílohy: 

Krycí list soupisu víceprací a soupis víceprací, tvoří přílohu tohoto zápisu. 

                                                                                                                                

II. 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje provedení víceprací v ceně 449 850,43 Kč + DPH 21% (cena včetně DPH 

544 319,02 Kč) na veřejné zakázce „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pohoří -  chodník podél silnice 

III/30426”, k dílu s názvem „Pohoří – Rekonstrukce chodníku a VO“, a sice jeho části: SO 101 Komunikace a 

zpevněné plochy.  Druh a rozsah víceprací je stanoven Změnovým listem č. 01 a jeho přílohami: Krycím listem 

soupisu víceprací a soupisem víceprací, vše ze dne 12. 7. 2021, Změnový list č. 01 včetně jeho příloh tvoří 

přílohu č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 20.4.2021 a je jeho nedílnou součástí. Cena víceprací byla 

stanovena v souladu s ustanovením článku 9.2.2 písm. b) Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro 

programové období 2014-2020 jako přílohy č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci IROP 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR a v souladu s ust. 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jakož i v souladu s ustanoveními článku III. odst. 

3.6 písm. c) a odst. 3.9 Smlouvy o dílo. Celková cena díla bude činit 3.518.170,43 Kč + DPH 21% (cena včetně 

DPH 4.256.986,22 Kč).  

 

21/3 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje dokument Zřizovací listina JSDH obce Pohoří, dle předloženého návrhu 

zřizovací listiny a pověřuje starostku obce podpisem tohoto dokumentu. Zastupitelstvo obce Pohoří zřizuje na 

základě § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, jednotku 

sboru dobrovolných hasičů obce Pohoří, stávající kategorie JPO V, jako svou organizační složku obce, dle § 

35a odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 24 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 



 

21/4 

I. 

Zastupitelstvo obce Pohoří vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 – Požární řád obce Pohoří podle ust. § 

84 odst. písm h) zákona o obcích. 

                                                                                                                                

II. 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje Řád ohlašovny požárů, dle předloženého návrhu.   

 

21/6 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje Směrnici č. 1/2021 upravující zásady a postupy obce při zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, dle předloženého návrhu, s datem účinnosti od 01.08.2021. 

21/7 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Pohoří a Královéhradeckým 

krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,  IČO: 70889546, o poskytnutí finančního daru od 

Královéhradeckého kraje obci ve výši 10 000 Kč jako odměnu  za umístění v soutěži „Čistá obec 2020“, dle 

předloženého návrhu smlouvy a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.     

 

21/8 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje poskytnutí finančního daru  ve výši Kč 20 000,- pro Obec Hrušky, U 

zbrojnice 100, 691 56 Hrušky, IČ: 00283185, která byla v červnu 2021 poškozena živelnou pohromou - 

tornádem. 

 

21/9 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 400/1 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 vodní plocha, o výměře přibližně 15 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.    

 

21/10 b) 

Zastupitelstvu obce Pohoří bylo předloženo rozpočtové opatření č. 5 dle přílohy Opis rozpočtového opatření. 

21/11 

I. 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje uzavření Dohody o provedení práce mezi Obcí Pohoří a jednotlivými 

členy JSDH obce Pohoří, dle platných právních předpisů.  Dohody o provedení práce budou uzavřeny na dobu 

neurčitou. 

 

 



II. 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje uzavření Dohody o provedení práce mezi Obcí Pohoří a p. Vladimírem 

Vošlajerem, velitelem JSDH obce Pohoří, členem zastupitelstva obce, na dobu neurčitou,  za provedenou práci 

zaměstnavatel poskytne v roce 2021 jednorázovou odměnu ve výši Kč 7000,-. 

III. 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje uzavření Dohody o provedení práce mezi Obcí Pohoří a p. Vratislavem 

Izákem, členem JSDH obce Pohoří, členem zastupitelstva obce, na dobu neurčitou,   zaměstnavatel poskytne 

v roce 2021 odměnu ve výši Kč 100,-/ hod. dle výkazu provedených prací. 

 

 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí: 

 

21/1 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.                                                                                              

 

21/10a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí rozpočtová opatření č. 4 dle přílohy Opis rozpočtových opatření 

schválená Radou obce Pohoří. 

 

 

                                                                                            

 

                  

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

starostka obce: Helena Suchánková                                       místostarosta obce: Jiří Oubrecht 


