
VÝPIS Z USNESENÍ 

z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pohoří 

 dne 14. 2. 2023 
 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje: 

 

3/1 a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje program jednání. 

Zastupitelstvo obce Pohoří bude přijímat usnesení ke každému bodu zvlášť. 

3/1 b) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje jmenování návrhové komise ve složení pan Jan Šolc, pan Miloš 

Balcar a pan Pavel Bednář. 

Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Jan Šolc a pan Miloš Balcar. Zapisovatelkou byla jmenována paní 

Kristina Balcarová.                                  

3/2  

1) Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na činnost v roce 2023 

Mysliveckému spolku Pohoří 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 2023            

TJ Pohoří, z. s. ve výši Kč 41 200,- a schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace v této výši.  

 

3) Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na činnost v roce 2023           

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Pohoří ve výši Kč 45 000,-  a schvaluje uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v této výši. 

 

4) Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na činnost v roce 2023 

Základní organizaci ČZS Pohoří ve výši Kč 20 000,- a schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí neinvestiční dotace v této výši. 

 

5) Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje poskytnutí finančního daru v roce 2023 ZO Českého svazu 

včelařů z.s. ve výši Kč 5 000,- na péči o včelstva pro zajištění opylovací funkce v krajině. 

 

6) Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje poskytnutí finančního daru v roce 2023 ČRS, z.s., MO 

Opočno ve výši Kč 5 000,- na budování zázemí a vybavení spolku. 

3/3  

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje poskytnutí finančních darů v roce 2023:  

1) Občánkům narozeným v roce 2022, kteří mají trvalý pobyt v obci Pohoří, ve výši Kč 5 000,- 

2) Rodičům žáků 5. ročníku ZŠ, kteří ukončí docházku 5. ročníku školy v Pohoří ve výši                 

Kč 5 000,- na žáka (za každý ukončený školní rok docházky v ZŠ Pohoří Kč 1 000,-). 

3/4 a) 

Zastupitelstvo Obce Pohoří schvaluje výběr společnosti PEKASS a.s., Přátelství 987/11, 104 00 Praha 10 

– Uhříněves, IČ: 41693426, jako dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „Reverzní komunální nosič 

nářadí se šípovou sněhovou radlicí“, za nabídkovou cenu Kč 1 160 980,- bez DPH. 



3/4 b) 

Zastupitelstvo Obce Pohoří schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Pohoří a společností PEKASS 

a.s., Přátelství 987/11, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČ: 41693426, na nákup reverzního komunálního 

nosiče nářadí se šípovou sněhovou radlicí v částce ve výši Kč 1 160 980,- Kč bez DPH, dle předloženého 

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

zápisu. 

3/6 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 773/19 (orná půda) ve vlastnictví 

Obce Pohoří v k. ú. Pohoří u Dobrušky v rozsahu cca 23 m2 za část pozemku ve stejném rozsahu cca 23 

m2 části p. č. 356/3 (zast. plocha a nádvoří) v k. ú. Pohoří u Dobrušky ve vlastnictví XXXX XXXX, dle 

zákresu části pozemků, které mají být předmětem směny, na přiloženém snímku pozemkové mapy. Záměr 

bude zveřejněn na úřední desce. 

3/7 

Zastupitelstvo obce Pohoří vydává Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, dle předloženého návrhu. 

Návrh je přílohou zápisu.  

  

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí: 
 

3/1 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.                                                                                           

3/8 

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí rozpočtová opatření č. 12/2022 a č. 1 až 2/2023    dle přílohy 

Opis rozpočtových opatření. 

 

Usnesení nebylo přijato: 

3/5  

Zastupitelé jednali o prodeji části pozemku p. č. 2/1 o výměře 1 m2 v k. ú. Pohoří u Dobrušky. Žádost o 

odkoupení podali XXXX XXXX, bytem XXXX, z důvodu zajištění souladu údajů katastru nemovitostí 

se skutečným stavem. Rozhodnutí o prodeji se odkládá do doby, kdy budou zajištěny všechny potřebné 

podklady pro uzavření smluvního vztahu mezi Obcí Pohoří a XXXX XXXX.   

 

 

                  

         

starostka obce: Helena Suchánková v. r.                                       místostarosta obce: Martin Kubíček v. r. 

 


