
VÝPIS Z USNESENÍ 

z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pohoří 

 dne 15. 12. 2022 
 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje: 

 

2/1 a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje upravený program jednání doplněný o bod:  

Svazek DSO Region Novoměstsko – zastoupení obce 

Zastupitelstvo obce Pohoří bude přijímat usnesení ke každému bodu zvlášť. 

2/1 b) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje jmenování návrhové komise ve složení Bc. Viktor Mervart, Ing. Bc. 

Alexandra Kumpoštová, Ph.D. a paní Pavlína Fléglová. 

Ověřovateli zápisu byli jmenováni Bc. Viktor Mervart a paní Pavlína Fléglová. Zapisovatelkou byla jmenována 

paní Kristina Balcarová. 

2/2  

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje „Rozpočet na rok 2023“ jako schodkový ve výši příjmů 15 555 800 Kč, ve 

výši výdajů 33 622 694 Kč a dofinancování ve výši 18 066 894 Kč. Schodek rozpočtu je kryt naspořenými 

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

přílohou tohoto zápisu.       

2/3  

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2024 – 2026, který je přílohou 

tohoto zápisu.  

2/4 b) 

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

2/5 a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje prodej: 

- parcely p. č. 12/34 o výměře 9 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Pohoří u Dobrušky 

a obci Pohoří dle GP,  

- parcely p. č. 310/16 o výměře 6 m2, zahrada, v katastrálním území Pohoří u Dobrušky a obci Pohoří dle GP,  

- parcely p. č. 310/17 o výměře 1 m2, ostatní plocha, jiná plocha, v katastrálním území Pohoří u Dobrušky a obci 

Pohoří dle GP,  

paní XXXX XXXX, trvale bytem XXXX a panu XXXX XXXX, trvale bytem XXXX, za kupní cenu ve výši Kč 

9 600,-.  

2/5 b) 

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

bytem XXXX a panem XXXX XXXX, trvale bytem XXXX, za kupní cenu ve výši Kč 9 600,- dle předloženého 

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

zápisu. 

2/6 a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje záměr pořízení reverzního komunálního nosiče nářadí se šípovou sněhovou 

radlicí. 

 

 



2/6 b) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 

zakázky: „Reverzní komunální nosič nářadí se šípovou sněhovou radlicí“, která bude použita k výběrovému 

řízení na dodavatele, a pověřuje starostku obce podpisem dokumentů potřebných k zadání akce. Zadávací 

dokumentace je přílohou tohoto zápisu. 

2/6 c) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje zástupce obce na otevírání obálek výběrového řízení na dodavatele s 

názvem „Reverzní komunální nosič nářadí se šípovou sněhovou radlicí“. Za obec bude v komisi: p. Miloš Balcar, 

p. Martin Kubíček, p. Jan Šolc, jako náhradníci: Bc. Viktor Mervart, p. Jiří Oubrecht. 

2/6 d)  

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje oslovení čtyř společností na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 

zakázky: „Reverzní komunální nosič nářadí se šípovou sněhovou radlicí“, dle předloženého soupisu dodavatelů.  

2/7 

Zastupitelstvo obce Pohoří projednalo a schvaluje na základě získaného ocenění Zelená stuha v soutěži Vesnice 

roku 2022 podání žádosti o dotaci ve výši  500 tis. Kč z NPŽP - Program MŽP - Životní prostředí ve městech 

a obcích (Zelená stuha) na projekt s názvem „Úprava veřejného prostoru v centru obce Pohoří“.  

2/8 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP), ve spolupráci s MAS POHODA venkova, z. s., na vybavení jednotky JPO elektrocentrálou 

a osvětlovacím balónem.  

2/9 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje Směrnici č. 1/2023 upravující zásady a postupy obce při zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu, dle předloženého návrhu, s datem účinnosti od 01.01.2023. Návrh směrnice je přílohou 

zápisu. 

2/10 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje vyjádření kladného stanoviska obce ke studii s názvem: STUDIE 

PROVEDITELNOSTI CETIN na akci: FTTx_Č_NGA_V_NIO3_Pohoří_PORYC1_OK, dle předložené žádosti 

projektanta Jaroslava Černého, PROJEKTY-ELEKTRO, V Domkách 406/9, 301 00 Plzeň – Radobyčice, IČO: 

61752363 a polohopisných plánů se zakreslením Sítě elektronických komunikací. Žádost, doručená dne 

22.09.2022, je přílohou zápisu. 

2/11 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 2/1 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 1 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. Zastupitelstvo obce ukládá starostce připravit záměr prodeje části pozemku p.č. 2/1 v 

k.ú. a obci Pohoří u Dobrušky pro jeho zveřejnění na úřední desku obce a zpracovaný záměr zveřejnit na úřední 

desce obce. 

2/12  

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje podání žádosti Obce Pohoří o provedení pozemkových úprav v k. ú. Pohoří 

u Dobrušky na Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, pobočku Rychnov nad Kněžnou. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce zahájením jednání v předmětné věci pozemkových úprav.  

2/13 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje jako zástupce obce pro jednání ve spolku s názvem Místní akční skupina 

POHODA venkova, z. s., p. Helenu Suchánkovou, starostku obce. Případnými náhradníky pro jednání budou 

p. Jiří Oubrecht a p. Martin Kubíček. 



 

2/14 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje jako zástupce obce pro jednání ve sdružení právnických osob Euroregion 

Glacensis pana Jiřího Oubrechta. Případnými náhradníky pro jednání budou p. Helena Suchánková a p. Martin 

Kubíček. 

2/15 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce, starostce 

Heleně Suchánkové. Odměna se přiznává: 1) V souvislosti s ukončením investiční akce: „Zvýšení bezpečnosti 

dopravy v obci Pohoří – chodník podél silnice III/30426“, stavba díla s názvem: „Pohoří – Rekonstrukce 

chodníku a VO“, za aktivní přístup starostky ve věci zajištění financování akce z dotačního titulu. 2) Za aktivní 

přístup starostky ve věci účasti obce v soutěži Vesnice roku 2022 a za dosažené umístění. 

2/16 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje uzavření dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohod 

o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce, na dobu neurčitou, mezi Obcí Pohoří a zastupiteli: 

a) Pan Vladimír Vošlajer – rozsah výkonu práce: zajištění činností spojených s funkcí velitele JPO V, péče 

o svěřenou techniku JPO, řidič výjezdové jednotky. 

b) Ing. Jan Jurásek - rozsah výkonu práce: vedení kroniky obce, aktualizace digitální kroniky.  

c) Bc. Viktor Mervart - rozsah výkonu práce: zajištění kulturních akcí obce, práce spojené s vydáváním obecního 

zpravodaje, údržba veřejného prostranství a zeleně v obci. 

d) Paní Pavlína Fléglová - rozsah výkonu práce: spolupráce při zajištění kulturních akcí obce, spolupráce při 

zajištění poskytování darů obce seniorům k životnímu jubileu. 

e) Pan Pavel Bednář - rozsah výkonu práce: spolupráce při zajištění kulturních akcí obce. 

2/18 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje jako zástupce obce pro jednání ve svazku obcí DSO Region Novoměstsko 

p. Helenu Suchánkovou, starostku obce. Případnými náhradníky pro jednání budou p. Jiří Oubrecht a p. Martin 

Kubíček.   

 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí: 
 

2/1 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.               

2/4 a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí rozpočtová opatření č. 9 a 10 dle příloh Opis rozpočtových opatření.) 

2/17 

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 12/2022 je 

přílohou zápisu. 

 

 

 

                  

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

starostka obce: Helena Suchánková                                       místostarosta obce: Jiří Oubrecht 


