
VÝPIS Z USNESENÍ 

z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pohoří 

 dne 08. 09. 2022 
 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje: 

 

27/1 a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje upravený program jednání doplněný o body: 

Územní studie Pohoří, lokalita Z6 

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí 

Nájem bytu v domě čp. 183 – p. xxxxx xxxxx 

Dodavatel elektrické energie a plynu  

Peněžitý příspěvek obce na stravování  

Zastupitelstvo obce Pohoří bude přijímat usnesení ke každému bodu zvlášť. 

 

27/1 b) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje jmenování návrhové komise ve složení pan Aleš Mervart, pan Zdeněk 

Krafka a pan Vladimír Vošlajer. 

Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Aleš Mervart a pan Zdeněk Krafka. Zapisovatelkou byla jmenována 

paní Monika Hanušová.                                                                                                                                                  

 

27/2 a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje bezúplatný převod pozemků v obci Pohoří, v k. ú. Pohoří u Dobrušky, 

z majetku Královéhradeckého kraje do majetku Obce Pohoří: 

pozemek p.č. 322/22 ostatní plocha, o výměře 234 m2,  

pozemek p.č. 322/23 ostatní plocha, o výměře 37 m2, 

pozemek p.č. 322/24 ostatní plocha, o výměře 32 m2, 

pozemek p.č. 322/25 ostatní plocha, o výměře 21 m2, 

pozemek p.č. 322/26 ostatní plocha, o výměře 19 m2, 

pozemek p.č. 322/27 ostatní plocha, o výměře 18 m2, 

pozemek p.č. 322/28 ostatní plocha, o výměře 18 m2, 

pozemek p.č. 322/29 ostatní plocha, o výměře 17 m2, 

pozemek p.č. 322/30 ostatní plocha, o výměře 8 m2, 

- oddělené geometrickým plánem č. 357-8/2007 z původního pozemku p. č. 322/1, vše v k. ú. Pohoří u 

Dobrušky 

 

pozemek p.č. 385/12 ostatní plocha, o výměře 440 m2, 

pozemek p.č. 385/13 ostatní plocha, o výměře 193 m2, 

pozemek p.č. 385/14 ostatní plocha, o výměře 134 m2, 

pozemek p.č. 385/16 ostatní plocha, o výměře 51 m2, 

pozemek p.č. 385/17 ostatní plocha, o výměře 46 m2, 

pozemek p.č. 385/21 ostatní plocha, o výměře 32 m2, 

pozemek p.č. 385/23 ostatní plocha, o výměře 25 m2, 

pozemek p.č. 385/24 ostatní plocha, o výměře 23 m2, 

pozemek p.č. 385/25 ostatní plocha, o výměře 20 m2, 

pozemek p.č. 385/26 ostatní plocha, o výměře 14 m2, 

pozemek p.č. 385/27 ostatní plocha, o výměře 10 m2, 

pozemek p.č. 385/28 ostatní plocha, o výměře 10 m2, 

pozemek p.č. 385/29 ostatní plocha, o výměře 10 m2, 



pozemek p.č. 385/30 ostatní plocha, o výměře 6 m2, 

pozemek p.č. 385/31 ostatní plocha, o výměře 6 m2, 

pozemek p.č. 385/32 ostatní plocha, o výměře 4 m2, 

pozemek p.č. 385/33 ostatní plocha, o výměře 3 m2, 

pozemek p.č. 385/34 ostatní plocha, o výměře 3 m2, 

pozemek p.č. 385/35 ostatní plocha, o výměře 2 m2, 

- oddělené geometrickým plánem č. 357-8/2007 z původního pozemku p. č. 385 (nyní oddělené 

geometrickým plánem č. 491-128/2016 z pozemku 385/36), vše v k. ú. Pohoří u Dobrušky 

 

27/2 b) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje podmínku Královéhradeckého kraje pro majetkové vypořádání pozemků: 

Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně 

zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

nepřevede vlastnické právo k předmětu daru třetí osobě a o předmět daru bude přinejmenším po tuto dobu 

řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod chodníky v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména je 

nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je k takovým účelům neposkytne. Tento 

zákaz se v souladu s § 1761 občanského zákoníku nezřizuje jako právo věcné. 

27/3 a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 12/28 v k. ú. Pohoří u 

Dobrušky a obci Pohoří, vedeného na LV číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, jako ostatní plocha, o výměře přibližně 9 m2, dle zákresu části 

pozemku, který má být předmětem prodeje, na přiloženém snímku pozemkové mapy, a to za cenu minimálně 

600,- Kč/m2, tato nabídková cena je cenou v místě a čase obvyklou.    

27/3 b) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 310/4 v k. ú. Pohoří u 

Dobrušky a obci Pohoří, vedeného na LV číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, jako vodní plocha, o výměře přibližně 6 m2, dle zákresu části 

pozemku, který má být předmětem prodeje, na přiloženém snímku pozemkové mapy, a to za cenu minimálně 

600,- Kč/m2, tato nabídková cena je cenou v místě a čase obvyklou.    

27/4 a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje záměr rekonstrukce tří místních komunikací v obci:    

1) na pozemku p. č. 138 a 142 vč. úseku přes vodní tok na pozemku p. č. 2/3 v k. ú. Pohoří u Dobrušky,  

2) na pozemku p. č. 752/2 v k. ú. Pohoří u Dobrušky,  

3) na pozemku p.č. 31/4, 66/2 a 66/12 v k. ú. Pohoří u Dobrušky. 

27/4 b) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje cenovou nabídku společnosti HIGHWAY DESIGN, s.r.o., Okružní 948, 

500 03 Hradec Králové, IČ: 275 13 351, na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce místních 

komunikací, za cenu ve výši Kč 145 000,- bez DPH, dle předložené cenové nabídky.   

 

27/5 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje poskytnutí neinvestičního finančního daru ve výši 100.000 Kč na opravu 

fasády kostela sv. Jana Křtitele v Pohoří Římskokatolické farnosti – děkanství Opočno. 

27/6 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje podání žádosti o dotaci z operačního programu J. A. Komenský Šablony 

pro MŠ. 

 

 

 

 



27/7 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje na základě Dohody o provedení práce, uzavřené mezi Obcí Pohoří a p. 

Vladimírem Vošlajerem, velitelem JSDH, členem zastupitelstva obce, poskytnutí odměny ve výši Kč 7000,- 

veliteli JSDH za práci provedenou v roce 2022. 

 

27/8 b) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje rozpočtové opatření č. 8, dle přílohy Opis rozpočtového opatření. 

27/9 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje Směrnici č. 1/2022, která stanovuje a upravuje zřizování věcných břemen 

na pozemcích ve vlastnictví Obce Pohoří, s účinností od 1. 10. 2022. Návrh směrnice je přílohou zápisu 

z jednání zastupitelstva obce. 

 

27/12 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje uzavření Dodatku č. 15 k Nájemní smlouvě č. 183/1/2 ze dne 1. srpna 

2017, uzavřené mezi Obcí Pohoří a panem xxxxx xxxxx, trvale bytem Pohoří 183, o prodloužení nájmu bytu do 

30. června 2023. Zastupitelstvo obce Pohoří pověřuje starostku obce podpisem tohoto Dodatku. 

 

27/14 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje poskytnutí peněžitého příspěvku Obce Pohoří na stravování pro 

zaměstnance obce a uvolněného starostu obce v souladu s platnými zákonnými normami, ve výši 80 Kč za 

odpracovaný den, s datem účinnosti od října 2022.     

 

 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí: 
 

27/1 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.               

 

27/8 a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí rozpočtová opatření č. 6  a 7 dle příloh Opis rozpočtových opatření. 

 

27/10 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí dokončení studie s názvem „Územní studie Pohoří, lokalita Z6“. 

 

27/11 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku 2022 

Královéhradeckého kraje. Obec získala Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. S tímto oceněním je 

spojeno získání finančních prostředků ve výši 500 000 Kč pro projekty v oblasti životního prostředí. 

 

27/13 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí jednání o změně dodavatele elektrické energie a plynu pro odběrná 

místa Obce Pohoří. 

 

 

 

 

                  

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

starostka obce: Helena Suchánková                                       místostarosta obce: Jiří Oubrecht 

 


