USNESENÍ č. 2/20
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Pohled
konaného dne 11. 5. 2020
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 Evu Neuwirthovou a Jiřího Ondráčka.

2. Zastupitelstvo obce Pohled schvaluje:
a) do programu zasedání dne 11. 5. 2020 zařazení nového bodu č. 6: Projednání změny
dodavatele energií a nového bodu č. 12: Projednání udělení plné moci starostovi obce na Valnou
hromadu společnosti VAK Havlíčkův Brod.
b) program zasedání Zastupitelstva obce Pohled dne 11. 5. 2020.
c) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2007392/VB/1, mezi Obcí Pohled,
IČO: 00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly (oprávněná), na akci „Pohled, Simtany – rek. Vedení
VN 2171“.
d) Rozpočtové opatření č. 4/2020.

3. Zastupitelstvo obce Pohled rozhoduje:
a) o směně ideálního podílu obce Pohled 18/838 na pozemku p. č. 293/1 o celkové výměře 8 885
m2, lesní pozemek, v k. ú. Antonínův Důl, zapsaný na LV 291 u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrálního pracoviště Jihlava, za ideální podíl 18/838 na pozemcích p. č. 637/1
lesní pozemek, p. č. 637/2 lesní pozemek, p. č. 639/2 lesní pozemek, p. č. 640/2 lesní pozemek,
p. č. 661/4 lesní pozemek, p. č. 1992/2 lesní pozemek, p. č. 2022/3 lesní pozemek, p. č. 2022/4
lesní pozemek, p. č. 2022/5 lesní pozemek, p. č. 2824/67 lesní pozemek, p. č. 2825/66 lesní
pozemek v k. ú. Štoky, na listu vlastnictví číslo 1352; na pozemcích p. č. 456/11 lesní pozemek,
p. č. 495/13 lesní pozemek a p. č. 605 lesní pozemek v k. ú. Studénka u Štoků, na listu
vlastnictví číslo 974; na pozemku p. č. 421/2 lesní pozemek v k. ú. Pohled, na listu vlastnictví
číslo 740 a na pozemku p. č. 608/2 lesní pozemek v k. ú. Střítež u Jihlavy na listu vlastnictví číslo
313; o celkové výměře 88 479 m2, zapsány u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního
pracoviště Havlíčkův Brod a Katastrálního pracoviště Jihlava, ve vlastnictví společnosti LCJ
Invest, a.s., IČO 247 53 173, Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4. Náklady na sepsání
smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí společnost LCJ Invest, Praha 4.
b) o směně ideálního podílu obce Pohled 18/1676 na pozemku p. č. 170/2, o celkové výměře 7 807
m2, lesní pozemek a pozemku p. č. 174/1, o celkové výměře 21 500 m2, lesní pozemek, vše v k.
ú. Pohled, zapsané na listu vlastnictví číslo 531, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,
Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod, za ideální podíl 18/838 na pozemku p. č. 420/1, o
výměře 13 890 m2, lesní pozemek, v k. ú. Termesivy (vzniklý oddělením geometrickým plánem č.
469-1187/2017 z pozemku p. č. 420, lesní pozemek, v k. ú. Termesivy, zapsán u Katastrálního
úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod), ve vlastnictví fyzické osoby, Pohled.
Náklady na pořízení geometrického plánu, sepsání smlouvy a vklad do katastru nemovitostí
hradí fyzická osoba, Pohled.
c) o pronájmu částí pozemků ve vlastnictví Obce Pohled, IČO: 00268062, Revoluční 39, 582 21
Pohled (pronajímatel), zapsaných na LV 10001, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,
Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod, p.č. 308/9 v k. ú. Pohled, p.č. 46/2, p.č. 1, p.č. 38, p.č.
49/3, p.č. GP 69/8, p.č. 46/3 v k. ú. Simtany, o celkové výměře 1 691 m2, za cenu 21 701 Kč,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 (nájemce), na akci
„I/19 Simtany – úprava tělesa silnice“ a zároveň schvaluje nájemní smlouvu č. 12MP-003234.

d) rozhoduje o prodeji trvalých porostů ve vlastnictví obce, na pozemcích ve vlastnictví obce Pohled
p. č. 1, p. č. GP 69/8 a p. č. 46/2 v k. ú. Simtany, za cenu 79 471 Kč, Ředitelství silnic a dálnic
ČR, IČO: 65993390, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, v rámci akce „I/19 Simtany – úprava tělesa
silnice“ a schvaluje kupní smlouvu č. 12-MP003239.
e) o změně dodavatele energií, elektřina – MND a.s., IČO: 28483006, Úprkova 807/6, 695 01
Hodonín (Moravské naftové doly), plyn – CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o., IČO: 25692917,
Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1, Nové Město.
f) o výběru zhotovitele a o realizaci akce „Sklad obce Pohled – fasáda“ firmou Milan Zych zednictví, IČO 72854511, Šlapanov 180, 582 51 Šlapanov.
g) o koupi bifázického defibrilátoru s podporou masáže srdce ZOLL AED Plus do vlastnictví obce za
cenu 43 342 Kč, od firmy OMS-MEDI s.r.o., IČO: 46580379, Sedliště 384, 739 36 Sedliště.
h) o koupi osobního automobilu Škoda Felicia Kombi LXI pro potřeby pracovníků údržby obce, od
fyzické osoby, Bartoušov, za cenu 25 000 Kč.

4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) Rozpočtová opatření č. 2/2020 a č. 3/2020.
b) informace o činnosti obce a obecního úřadu v době nouzového stavu v souvislosti s pandemií
koronaviru COVID-19.
c) informace o vybavení a akceschopnosti Jednotky požární ochrany obce Pohled.

5. Zastupitelstvo obce uděluje:
a) plnou moc starostovi obce Ing. Milanu Klementovi, Zahradní I 189, 582 21 Pohled, k zastupování
obce Pohled (akcionář) na Valné hromadě akcionářů obchodní společnosti Vodovody a
kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČO 48173002, Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, konané
dne 11. 6. 2020.

Ing. Milan Klement
starosta obce

ověřovatelé

