USNESENÍ č. 6/19
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Pohled
konaného dne 1. 11. 2019
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Originál zápisu je k nahlédnutí na obecním úřadě.

1. Zastupitelstvo obce Pohled určuje:
a) ověřovateli zápisu Marii Kotoučovou a Jiřího Ondráčka.

2. Zastupitelstvo obce Pohled schvaluje:
a) zařazení nového bodu č. 2: Projednání získání pozemků p. č. 237/1 a 647/7 v k. ú. Pohled do
vlastnictví obce, a nového bodu č. 13: Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce Pohled, do
programu zasedání dne 1. 11. 2019.
b) program zasedání Zastupitelstva obce Pohled dne 1. 11. 2019.
c) dotace Římskokatolické farnosti Pohled, IČO: 69154660, Rubešovo náměstí 173, 580 01 Havlíčkův
Brod, z rozpočtu obce v roce 2019, a to na akci „Oprava varhan v kostele sv. Anny – 2. etapa“ ve výši
37 100 Kč, na akci „Restaurování oltáře Madony v kostele sv. Anny“ ve výši 9 250 Kč a na akci
„PZAD oprava interiéru kostela sv. Ondřeje“ ve výši 72 000 Kč, a k jednotlivým akcím schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv.
d) změnu účelu individuální dotace pro žadatele fyzickou osobu, Pohled.
e) hospodaření a plnění rozpočtu obce Pohled za dvě čtvrtletí roku 2019 a rozbor hospodaření
příspěvkové organizace obce – Mateřské školy Pohled za dvě čtvrtletí roku 2019.
f) hospodaření a plnění rozpočtu obce Pohled za tři čtvrtletí roku 2019 a rozbor hospodaření
příspěvkové organizace obce – Mateřské školy Pohled za tři čtvrtletí roku 2019.
g) Rozpočtové opatření č. 9/2019.

3. Zastupitelstvo obce Pohled rozhoduje:
a) o prodeji části pozemku ve vlastnictví obce Pohled p. č. 27/14 v k. ú. Simtany, a to pozemku p. č.
27/28 o výměře 54 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělený geometrickým plánem (GP č. 1241242/2019), do vlastnictví fyzické osoby, Praha 5, fyzické osoby, Havlíčkův Brod a fyzické osoby,
Praha 9, za dohodnutou celkovou kupní cenu 2 700 Kč. Náklady na pořízení geometrického plánu,
sepsání smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
b) nabýt úplatně do vlastnictví obce pozemky p. č. 647/7 o výměře 71 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace a p. č. 237/1 o výměře 1 652 m2, trvalý travní porost, vše v k. ú. Pohled, od fyzické
osoby, Nové Heřminovy, za dohodnutou celkovou kupní cenu 86 150 Kč. Náklady na sepsání
smlouvy a vklad do Katastru nemovitostí hradí obec Pohled.
c) nevyhovět žádosti Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu, IČO 70188467, Reynkova 3643, 580
01 Havlíčkův Brod, o spolufinancování nákladů spojených s poskytováním pobytové sociální služby
domov se zvláštním režimem pro fyzickou osobu s trvalým bydlištěm Pohled.
d) nepřevzít stavbu samostatného sjezdu 1, SO 101.1, ze silnice I/34, v km 2,266 54, vybudovanou
v rámci akce „I/34 Rouštany – Pohled“, do vlastnictví obce.
e) o pořízení a umístění 3 ks autobusových čekáren (2x Rouštany, 1x Simtany) v celkové výši do
250 000 Kč.

f) rozhoduje o nákupu multifunkčního zařízení Nashuatec MP C2011SP za cenu 46 464 Kč a schvaluje
uzavření Servisní a materiálové smlouvy č. AK/240/2019 mezi Obcí Pohled, IČO: 00268062,
Revoluční 39, 582 21 Pohled a REPROSERVIS CZ, s.r.o., IČO: 29215331, Křížová 4, 603 00 Brno.

4. Zastupitelstvo obce Pohled bere na vědomí:
a) zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemku p. č. 27/14, k. ú. Simtany, ve vlastnictví obce, na
části pozemku dle geometrického plánu č. 124-1242/2019, vyhotoveném firmou GEONOVA s.r.o.,
Havlíčkův Brod, k zachycování a jímání odpadní (splaškové) vody, vč. přípojky, do jímky ze stavby č.
p. 4, na pozemku p. č. st. 2 v k. ú. Simtany.
b) uzavření starostou obce Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IV-12-2019322/VB/001 mezi Obcí Pohled, IČO: 00268062, Revoluční 39, 582 21
Pohled a ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, na akci
„Pohled, Simtany, par. 37/3 KNN“.
c) Rozpočtové opatření č. 8/2019.
d) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Pohled za rok 2019, ze dne 10. 9. 2019, vypracovaný
Odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě.
e) Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, k podnětu k provedení přezkumného řízení ve věci
rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 4. dubna 2018 č. j. KUJI 26938/2018 - nesplnění
podmínek k zahájení přezkumného řízení, na akci „Dílna na výrobu cenovek Pohled, Zámecká č. p.
231“.

Ing. Milan Klement
starosta obce

ověřovatelé

