USNESENÍ č. 2/21
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Pohled
konaného dne 30. 3. 2021
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) určuje ověřovateli zápisu Václava Čermáka a Marii Kotoučovou.

2. Zastupitelstvo obce Pohled schvaluje:
a) z programu zasedání dne 30. 3. 2021 vyřadit bod č. 7: Projednání nabídky na zhotovitele
projektové dokumentace „Pohled – vodovod - přípojky“.
b) program zasedání Zastupitelstva obce Pohled dne 30. 3. 2021.
c) Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2008221/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, Lihovarská, knn“.
d) dofinancování akce „Výměna svítidel veřejného osvětlení – Pohled“ z finančních prostředků obce
v roce 2021, v max. výši 1 400 000 Kč.
e) Oběh účetních dokladů Obecního úřadu Pohled s účinností od 1. 3. 2021 a současně ruší Oběh
účetních dokladů schválený dne 14. 12. 2018.
f) schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2021.

3. Zastupitelstvo obce Pohled rozhoduje:
a) nabýt úplatně do vlastnictví obce pozemek p.č. 676/2, o výměře 854 m 2, orná půda, v k.ú.
Simtany, od fyzické osoby, Praha, za dohodnutou kupní cenu 21 350 Kč. Náklady na pořízení
geometrického plánu, sepsání smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí Obec Pohled.
b) o pronájmu části pozemku ve vlastnictví Obce Pohled, IČO: 00268062, Revoluční 39, 582 21
Pohled (pronajímatel), zapsaném na LV 10001, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,
Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod, p.č. 826/1, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Pohled, o
výměře 3500 m2, na dobu určitou od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2022, za cenu 22 Kč / 1 m2 / rok bez
DPH, společnosti AQUASYS s.r.o., IČO: 25377774, Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
a zároveň schvaluje nájemní smlouvu.
c) o zpracování nového mapování v intravilánu místní části Simtany, v k. ú. Simtany, Katastrálním
úřadem Havlíčkův Brod a podání žádosti o zpracování.

4. Zastupitelstvo obce Pohled bere na vědomí:
a) výběr administrátora výběrového řízení na zhotovitele projektu „Výměna svítidel veřejného
osvětlení – Pohled“, z programu EFEKT 2021, společnost AQE Administration s.r.o., IČO
07102798, Lublaňská 1319/7, 120 00 Praha 2, a zároveň příkazní smlouvu č. 05/03/2021.
b) informace o realizaci a harmonogramu akce „Pohled – kanalizace a ČOV, Vodovod Pohled“ od 6.
4. 2021.
c) informace o uzavírkách a objízdných trasách na území obce Pohled od 6. 4. 2021.
d) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pohled za rok 2020, ze dne 22. 3. 2021,
vypracovanou Odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě.
e) převod finančních prostředků obce z podílového fondu Amundi CR Krátkodobý na běžný účet
obce v KB ve výši 10 046 194,27 Kč.
f) Rozpočtová opatření č. 1/2021 a č. 2/2021.

Ing. Milan Klement
starosta obce

ověřovatelé

