
VÝPIS Z USNESENÍ 

ze 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pohoří 

 dne 21.10. 2021 
 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje: 

 

22/1a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje upravený program jednání doplněný o body: 

Cyklostezka Pohoří - Opočno 

Smlouva s provozovatelem elektrické požární signalizace firmou VOR spol. s r. o. - výjezdy JSDH obce 

Pohoří 

Žádost pana Jaroslava Černého – Stezka Pohoří Opařiště 

Budova čp. 96 na pozemku p. č. 6 v k. ú. Pohoří u Dobrušky (základní škola) – výměna podlahové 

krytiny 

 

22/1b) 

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

Vladimír Vošlajer a pan Aleš Mervart. 

Ověřovateli zápisu byli jmenováni ing. Andrea Kubíčková, pan Vladimír Vošlajer.  Zapisovatelkou byla 

jmenována Kristina Balcarová.      

 

22/2 

Zastupitelstvo obce Pohoří vydává Obecně závaznou vyhlášku č: 4/2021, o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství.  

 

22/3 

Zastupitelstvo obce Pohoří vydává Obecně závaznou vyhlášku č.3/2021, kterou se ruší obecně závazná 

vyhláška č. 2/2021. 

 

22/4 

I. 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje dokument Ostatní opatření Obce Pohoří – Požární řád obce, dle 

předloženého návrhu.  (Návrh dokumentu je přílohou zápisu.) 

II. 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje Dokumentaci „Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při 

akcích, kterých se zúčastní větší počet osob v obci Pohoří“, dle předloženého návrhu.  (Návrh dokumentu je 

přílohou zápisu.) 

 



 

22/5 

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/2021/042, 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. (Návrh smlouvy je 

přílohou zápisu.) 

 

22/6 

I. 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje  výpůjčku části pozemku p. č. 320 v k. ú. Pohoří u Dobrušky o výměře 2,1 

m2 společnosti Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 28408306,  na umístění, 

provoz, servis a případné obměny automatu (Z-BOX) sloužícího k vydávání zásilek a poskytování dalších 

služeb, které provozovatel jako podnikatel v oblasti přepravních služeb nabízí. 

II. 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje uzavření Smlouvy pro umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho 

provozování mezi Obcí Pohoří a společností Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, 

IČO: 28408306, dle předloženého návrhu smlouvy, včetně přílohy, a pověřuje starostku obce podpisem této 

smlouvy. (Návrh smlouvy je přílohou zápisu.) 

 

22/7 

a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje  pořízení traktoru se sečením a vysokozdvižným výklopným košem. 

b) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 

zakázky „Traktor se sečením a vysokozdvižným výklopným košem“, která bude použita k výběrovému řízení 

na dodavatele, a pověřuje starostku obce podpisem dokumentů potřebných k zadání akce. (Zadávací 

dokumentace je přílohou tohoto zápisu.) 

        

c) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje zástupce obce na otevírání obálek výběrového řízení na dodavatele s názvem 

„Traktor se sečením a vysokozdvižným výklopným košem“. Za obec bude v komisi: p. Martin Kubíček, p. 

Miloš Balcar, p. Vratislav Izák, jako náhradník: p. Pavel Bednář, p. Libor Stodůlka. 

d)  

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje oslovení dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 

zakázky „Traktor se sečením a vysokozdvižným výklopným košem“ dle předloženého soupisu dodavatelů.  



 

 

22/8b) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje rozpočtové opatření č. 9, dle přílohy Opis rozpočtového opatření. 

 

22/9 

Zastupitelstvo obce Pohoří  schvaluje ponechání pozemku p. č. 330 v k. ú. Pohoří u Dobrušky ve vlastnictví 

obce. Prodej pozemku p. č. 330 v k. ú. Pohoří u Dobrušky se zamítá.   

 

22/10 

Zastupitelstvo obce Pohoří  schvaluje ponechání pozemku p. č. 459, 460/2 a 461/2 v k. ú. Pohoří u Dobrušky ve 

vlastnictví obce. Prodej pozemku p. č. 459, 460/2 a 461/2 v k. ú. Pohoří u Dobrušky se zamítá.   

 

22/11 

Zastupitelstvo obce Pohoří  schvaluje záměr vybudování cyklostezky Pohoří – Opočno, pro cyklisty mimo 

komunikace pro motorovou dopravu, s využitím části stávající cyklostezky Opočno – Dobruška.  Zastupitelstvo 

obce schvaluje zahájení přípravných prací a jednání směřujících k realizaci tohoto záměru. 

 

22/12 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje uzavření Smlouvy mezi Obcí Pohoří a společností VOR, spol. s r.o., 

Pohoří 222, 518 01 Dobruška, zřizovatelem a provozovatelem elektrické požární signalizace, o vzájemné 

úpravě práv a povinností smluvních stran při přijetí účinných opatření k zásahu jednotkou sboru dobrovolných 

hasičů obce Pohoří, dle předloženého návrhu smlouvy, a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. 

(Návrh smlouvy je přílohou zápisu.) 

 

22/14 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje společnost HYLENA – KOBERCE s.r.o., Vrchoviny 65, 549 01 Nové 

Město nad Metují, IČ: 25256505, jako zhotovitele výměny podlahové krytiny v budově čp. 96 na pozemku p. č. 

6 v k. ú. Pohoří u Dobrušky, v  přízemí budovy, v prostoru školní družiny Základní školy Pohoří, za cenu 

celkem 61 486 Kč + DPH.  

 

 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí: 

 

22/1 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.                                                                                              



 

22/8 

a) 

Zastupitelstvu obce Pohoří byla předložena rozpočtová opatření schválená Radou obce Pohoří: 

č. 6/2021 schválené Radou obce Pohoří dne 11.8.2021, dle přílohy Opis rozpočtového opatření,             

č. 7/2021 schválené Radou obce Pohoří dne 25.8.2021, dle přílohy Opis rozpočtového opatření,             

č. 8/2021 schválené Radou obce Pohoří dne 29.9.2021, dle přílohy Opis rozpočtového opatření.             

 

 

                                                                                            

 

                  

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

starostka obce: Helena Suchánková                                       místostarosta obce: Jiří Oubrecht 

 


