
VÝPIS Z USNESENÍ 

z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pohoří 

 dne 16.12.2021 
 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje: 

 

23/1 a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje upravený program jednání doplněný o bod č. 9. Stavební úpravy domu 

čp. 183 na pozemku p. č. 66/7 v k. ú. Pohoří u Dobrušky – rekonstrukce topení 

 

23/1 b) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje jmenování návrhové komise ve složení pan Pavel Bednář, pan Vratislav 

Izák a pan Libor Stodůlka st.. 

Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Pavel Bednář a pan Vratislav Izák. Zapisovatelkou byla jmenována 

Kristina Balcarová.                                                                                                                                                  

 

23/2 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje „Rozpočet na rok 2022“  jako schodkový ve výši příjmů 15 726 400 Kč, 

ve výši výdajů 26 080 514 Kč a dofinancování ve výši 10 354 114 Kč. Schodek rozpočtu je kryt naspořenými 

finančními prostředky z minulých let. Závazné ukazatele rozpočtu vycházejí ze schváleného rozpočtu, který je 

přílohou tohoto zápisu.          

 

23/3 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2023 - 2025, který je přílohou 

tohoto zápisu. 

 

23/4 b) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2021, dle přílohy Opis rozpočtového opatření. 

 

23/5 

Zastupitelstvo Obce Pohoří odkládá uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Pohoří a paní XXXX XXXX a panem 

XXXX XXXX, bytem XXXXX, o prodeji části pozemku p. č. 400/1 v k. ú. Pohoří u Dobrušky o výměře 4 m2, 

do doby, kdy bude doložena legalizace stavby, která se na tomto pozemku nachází.  

 

23/6 a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje výběr společnosti Zemědělské družstvo Všestary, se sídlem: Rozběřice 18, 

503 12 Všestary, IČ: 00124087, jako dodavatele na veřejnou zakázku „Traktor se sečením a vysokozdvižným 

výklopným košem“, za nejnižší nabídkovou cenu Kč 450 000,- bez DPH. 

 

23/6 b) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Pohoří a společností Zemědělské 

družstvo Všestary, Rozběřice 18, Všestary 503 12, IČ: 00124087, na nákup traktoru se sečením a 

vysokozdvižným výklopným košem v částce ve výši Kč 450 000,- Kč bez DPH, dle předloženého návrhu 

Kupní smlouvy a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.  

 

 

 

 



23/7 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje Pasport komunikací obce Pohoří, zpracovaný společností Geodézie-

Topos, a.s., Pulická 377, 518 01 Dobruška, IČO: 25278878. Data pasportu komunikací jsou implementována do 

systému Gramis.  

 

23/8 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí vyhodnocení realizace Strategického plánu rozvoje obce, který 

schválilo v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění zastupitelstvo obce dne 

10.06.2021 usnesením č. 15/7. Vyhodnocení naplňování strategického plánu rozvoje obce k období 12/2021 je 

přílohou zápisu.    

 

23/9 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje záměr rekonstrukce vytápění v domě čp. 183 na pozemku p. č. 66/7 v k. ú. 

Pohoří u Dobrušky. Vytápění kotlem na pevná paliva bude nahrazeno umístěním plynových kotlů v 

jednotlivých šesti bytových jednotkách. Zastupitelstvo obce Pohoří pověřuje starostku obce objednávkou 

projektové dokumentace na stavbu s názvem „STL přípojka plynu a OPZ pro bytový dům čp. 183 Pohoří“.  

 

 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí: 

 

23/1 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.               

                                                                                

23/4 a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2021, dle přílohy Opis rozpočtových 

opatření, schválené Radou obce Pohoří. 

                                                                                            

 

                  

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

starostka obce: Helena Suchánková                                       místostarosta obce: Jiří Oubrecht 

 


