
VÝPIS Z USNESENÍ 

z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pohoří 

 dne 17. 2. 2022 
 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje: 

 

24/1 a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje upravený program jednání doplněný o body:  

Bod 6: Užívání bytu v domě čp. 183 na pozemku p. č. 66/7 v k. ú. Pohoří u Dobrušky  

Bod 7: Ochranné hráze Pohoří – Pulice na Dědině 

Bod 8: Podpora městu Chlumec nad Cidlinou ve věci sporu ohledně úklidu spadu listí z veřejného 

prostranství na soukromý pozemek 

Zastupitelstvo obce Pohoří bude přijímat usnesení ke každému bodu zvlášť. 

 

24/1 b) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje jmenování návrhové komise ve složení pan Martin Kubíček, pan Miloš 

Balcar a pan Aleš Mervart. Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Martin Kubíček a pan Miloš Balcar. 

Zapisovatelkou byla jmenována Kristina Balcarová. 

 

24/2 

1) Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na činnost v roce 2022 

Mysliveckému spolku ve výši Kč 10 000,- a schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace v této výši.  

 

2) Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na činnost v roce 2022 Klubu 

českých turistů 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 2022 TJ Pohoří ve 

výši Kč 33 980,- a schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v této výši.  

 

4) Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na činnost v roce 2022 SDH Pohoří 

ve výši Kč 45 000,-  a schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v této 

výši. 

 

5) Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na činnost v roce 2022 Základní 

organizaci ČZS Pohoří ve výši Kč 15 000,- a schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace v této výši. 

 

6) Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje poskytnutí finančního daru v roce 2022 ZO Českého svazu 

včelařů z.s. ve výši Kč 5000,- na péči o včelstva pro zajištění opylovací funkce v krajině. 

 

24/3 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje poskytnutí finančních darů v roce 2022:  

1) Občánkům narozeným v roce 2021, kteří mají trvalý pobyt v obci Pohoří, ve výši Kč 5000,-. 

Podmínkou je bezdlužnost rodičů vůči obci Pohoří. 

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,-). 



 

24/4  

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 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 30. 4. na   1. 5. 2022 – pálení čarodějnic 

b) noc z 28. 5. na 29. 5. 2022 - Pohořský hudební večer 

c) noc z 11. 6. na 12. 6. 2022 - Pohořský hudební večer 

d) noc z 25. 6. na 26. 6. 2022 - Pohořský hudební večer 

e) noc z   9. 7. na 10. 7. 2022 - Pohořský hudební večer 

f) noc z 23. 7. na 24. 7. 2022 - Pohořský hudební večer 

g) noc z 13. 8. na 14. 8. 2022 - Pohořský hudební večer 

h) noc z 20. 8. na 21. 8. 2022 - Pohořský hudební večer 

i) noc z 10. 9. na 11. 9. 2022 – Tenisový turnaj 

j) noc z 31. 12. 2022 na 1. 1. 2023 (konání oslav příchodu nového roku)  

Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o nočním klidu, ze dne 29. dubna 2021. 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 

 

24/5 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022, dle přílohy Opis rozpočtového opatření. 

 

24/6  

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje podání žaloby o vyklizení bytu č. 4 v domě čp. 183 na pozemku p. č. 66/7 

v k. ú. Pohoří u Dobrušky proti paní XXXXX XXXXX, trvale bytem XXXXX, z důvodu užívání bytu bez 

právního důvodu. 

 

24/8 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje vyjádření podpory Obce Pohoří městu Chlumec nad Cidlinou ve věci sporu 

ohledně úklidu spadu listí z veřejného prostranství na soukromý pozemek. Žádost o podporu, zaslaná předsedou 

SMO ČR, je přílohou tohoto zápisu.  

 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí: 

 

24/1 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.               

                                                                                

24/7 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí jednání obce o možnosti rekonstrukce ochranné hráze Pohoří – Pulice 

na Dědině.    

                                                                                            

 

                  

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

starostka obce: Helena Suchánková                                       místostarosta obce: Jiří Oubrecht 


