
VÝPIS Z USNESENÍ 

z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pohoří 

 dne 07. 06. 2022 
 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje: 

 

26/1 a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje upravený program jednání doplněný o body: 

Bod 5: Prodej traktoru se sečením - KUBOTA – typ G23 HD GCK48 

Bod 6: Oprava budovy čp. 1 na pozemku p. č. 316 v k. ú. Pohoří u Dobrušky – pohostinství  - akustické 

panely 

Zastupitelstvo obce Pohoří bude přijímat usnesení ke každému bodu zvlášť. 

 

26/1 b) 

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

Kubíček a paní Marie Hrnčířová. 

Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Miloš Balcar a pan Martin Kubíček. Zapisovatelkou byla jmenována 

Monika Hanušová.                                                                                                                                                  

 

26/2 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje Závěrečný účet, hospodářský výsledek Obce Pohoří za rok 2021 a Zprávu 

o přezkoumání hospodaření Obce Pohoří za rok 2021, vypracovanou kontrolory Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením Obce Pohoří, a to bez výhrad. 

 

26/3 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje účetní závěrku Obce Pohoří za rok 2021. Zastupitelstvo obce vyslovuje 

souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad. Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou 

usnesení.  

 

26/4b) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje rozpočtové opatření č. 5, dle přílohy Opis rozpočtového opatření. 

 

26/5 

a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje prodej traktoru se sečením - KUBOTA – typ G23 HD GCK48 vybranému 

zájemci XXXXX XXXXX, za cenu ve výši Kč 219 000,-.  

b) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Pohoří a XXXXX XXXXX, za cenu 

ve výši Kč 219 000,-, dle předloženého návrhu smlouvy. Návrh smlouvy je přílohou zápisu. 

26/6 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje cenovou nabídku společnosti  B&V GIPS EU s.r.o., Navrátilova 666/7, 

110 00  Praha, IČ: 28957024 na dodávku a montáž akustických panelů do sálu a přísálí budovy pohostinství čp. 

1 na pozemku p. č. 316 v k. ú. Pohoří u Dobrušky, za cenu ve výši Kč 303 473,- bez DPH.  



 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí: 
 

26/1 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.               

 

26/4 a) 

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

schválené Radou obce Pohoří. 

 

 

 

                  

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

starostka obce: Helena Suchánková                                       místostarosta obce: Jiří Oubrecht 

 


