
VÝPIS Z USNESENÍ 

z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pohoří 

 dne 13. 4. 2022 
 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje: 

 

25/1 a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje upravený program jednání doplněný o body: 

Bod 7: Obec Pohoří – bankovní služby 

Bod 8: Vesnice roku 2022 

Bod 9: Opravy budovy čp. 1 na pozemku p. č. 316 v k. ú. Pohoří u Dobrušky - pohostinství 

Bod 10: Pomoc občanům Ukrajiny 

Zastupitelstvo obce Pohoří bude přijímat usnesení ke každému bodu zvlášť. 

 

25/1 b) 

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

Vladimír Vošlajer a pan Pavel Bednář. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Ing. Andrea Kubíčková a pan Vladimír 

Vošlajer. Zapisovatelkou byla jmenována Kristina Balcarová.       

 

25/2 a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje prodej parcely p. č. 129/10 o výměře 116 m2, ostatní plocha, jiná plocha, v 

katastrálním území Pohoří u Dobrušky, paní XXXXX XXXXX, trvale bytem XXXXX a panu XXXXX XXXXX, 

trvale bytem XXXXX, za kupní cenu ve výši Kč 58.000,-. 

25/2 b) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Pohoří a paní XXXXX XXXXX., trvale 

bytem XXXXX a panem XXXXX XXXXX, trvale bytem XXXXX, za kupní cenu ve výši Kč 58.000,-,  dle 

předloženého návrhu kupní smlouvy a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. Návrh kupní smlouvy je 

přílohou zápisu. 

25/3 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje studii s názvem „Územní studie Pohoří – plocha Z 6“, zpracovanou 

zhotovitelem díla Ing. arch. Jindrou Kemrovou a odpovědným projektantem Ing. arch. Karlem Novotným, dle 

předloženého návrhu studie.  

 

25/4  

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje jako delegáta na valnou hromadu Vodovody a kanalizace Hradec Králové 

a.s. paní Helenu Suchánkovou, starostku obce. 

 

25/5 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje souhlasné vyjádření obce („bez připomínek“) s návrhem na doplnění nového 

předmětu ochrany do již existující lokality CZ0524045 Zbytka předloženým společností Agentura ochrany 

přírody a krajiny České republiky, RP Východní Čechy, Jiráskova 1665, 530 02 Pardubice, IČ: 62933591. 

 

25/6 b) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022, dle přílohy Opis rozpočtového opatření. 



 

25/7 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje založení běžného účtu obce u banky Česká spořitelna a.s. a soustředění 

peněžních prostředků obce v této bance.   

 

25/8 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje účast obce v soutěži Vesnice roku 2022.  

25/9 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje záměr opravy sálu, jeviště a předsálí v budově čp. 1 na pozemku p. č. 316 

v k. ú. Pohoří u Dobrušky. 

 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí: 
 

25/1 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.               

 

25/6 a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2022, dle přílohy Opis rozpočtových 

opatření, schválené Radou obce Pohoří. 

25/10 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí postup obce v souvislosti s pomocí občanům Ukrajiny, uspořádání 

humanitární sbírky ve dnech 2. – 3. března 2022 a poskytnutí finančních darů dvěma rodinám z Ukrajiny 

ubytovaným v obci.                                                                                             

 

 

                  

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

starostka obce: Helena Suchánková                                       místostarosta obce: Jiří Oubrecht 

 


