USNESENÍ č. 6/21
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Pohled
konaného dne 20. 9. 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 úřadu.

1. Zastupitelstvo obce Pohled určuje:
a) ověřovateli zápisu Jiřího Ondráčka a Václava Čermáka.

2. Zastupitelstvo obce Pohled schvaluje:
a) program zasedání Zastupitelstva obce Pohled dne 20. 9. 2021.
b) projektový záměr „Vybavení pro pořádání kulturních a spolkových akcí v Pohledu“, rozhoduje o
financování projektu z rozpočtu obce Pohled do výše 250.000,00 Kč a zároveň pověřuje starostu
obce podpisem Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR.
c) výběr dodavatele pro nákup nůžkových párty stanů pro projekt „Vybavení pro pořádání kulturních
a spolkových akcí v Pohledu“, společnost TENTino s.r.o., IČO: 25950525, Jiráskova 359, 517 42
Doudleby nad Orlicí a pro nákup pivních setů pro projekt „Vybavení pro pořádání kulturních a
spolkových akcí v Pohledu“, společnost Pártystany-Jičín s.r.o., IČO: 03440818, Hrušňová 1201,
506 01 Jičín.
d) na základě doporučení hodnotící komise, výběr zhotovitele akce „Vybudování a obnova místa
aktivního a pasivního odpočinku v obci Pohled – dětské hřiště“ společnosti TR ANTOŠ s.r.o.,
IČO: 48152587, Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov, protože předmětná nabídka splnila
podmínky zadání a je nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou. Zároveň zastupitelstvo obce
Pohled pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem veřejné
zakázky.
e) na základě doporučení hodnotící komise, výběr zhotovitele akce „Vybudování a obnova místa
aktivního a pasivního odpočinku v obci Pohled – víceúčelové hřiště“ společnosti Linhart spol. s
r.o., IČO: 47052121, Lhotecká 820/10, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, protože
předmětná nabídka splnila podmínky zadání a je nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou.
Zároveň zastupitelstvo obce Pohled pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem veřejné zakázky.
f) na základě doporučení hodnotící komise, výběr zhotovitele akce „Vybudování a obnova místa
aktivního a pasivního odpočinku v obci Pohled – workout“ společnosti COLMEX s.r.o., IČO:
29037221, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, protože předmětná nabídka splnila podmínky
zadání a je nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou. Zároveň zastupitelstvo obce Pohled pověřuje
starostu obce podpisem Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem veřejné zakázky.
g) přijetí finančního daru Mateřskou školou Pohled, IČO: 71000496, Zámecká 91, 582 21 Pohled,
ve výši 2.650,00 Kč.
h) Rozpočtová opatření č. 15/2021.

3. Zastupitelstvo obce Pohled rozhoduje:
a) o prodeji pozemků ve vlastnictví obce p.č. 6/3, p.č. 6/4, p.č. 7/3, p.č. 25/11, p.č. 27/31, p.č. 27/29,
p.č. 525/2, p.č. 540/2, p.č. 543/2, p.č. 548/2, p.č. 548/3, p.č. 550/2, p.č. 551/2, p.č. 556/2, p.č.
570/2, v celkové výměře 1.832 m2, vše v k.ú. Simtany, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO:
65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, za dohodnutou kupní cenu 183.200,00
Kč. Díly pozemků byly odděleny geometrickým plánem č. 137-31/2021 a geometrickým plánem

č. 136-2113/2021. Náklady na pořízení geometrických plánů, sepsání smlouvy a vklad do
katastru nemovitostí hradí Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha.
b) o zřízení věcného břemene a zároveň schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
9900110528/2/2021 mezi Obcí Pohled, IČO: 00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled (povinná),
GasNet , s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem (oprávněná) a
fyzickou osobou, Pohled (investor), na zřízení plynové přípojky k rodinnému domu Nad Tratí č. p.
121, Pohled.
c) o zřízení věcného břemene a zároveň schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č. JI014330023691/007 mezi Obcí Pohled, IČO: 00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled (povinná) a
EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno (oprávněná), na akci
„Rounek – Hájovna, příp. VN, TS, NN“.
d) o zřízení věcného břemene a zároveň schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č. JI014330046562/001 mezi Obcí Pohled, IČO: 00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled (povinná) a
EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno (oprávněná), na akci
„Pávov, kabel NN, p.č. 45/3“.
e) žádosti ze dne 3. 8. 2021 vyhovět snížením nájemného z 10.000,00 Kč na 8.000,00 Kč z
pronájmu pozemků na pouť u Svaté Anny v roce 2021, Ireny Kučerové, IČO: 72780924,
Hostovice 20, 530 02 Pardubice.
f) nevyhovět žádosti ze dne 18. 8.2021, o zvýšení nájemného o 1.000,00 Kč z pronájmu pozemků
na pouť u Svaté Anny v roce 2021, TJ Sokol Pohled z. s., IČO: 46483241, Sokolská 279, 582 21
Pohled.
g) o neposkytnutí finančního daru spolku Naše odpadky z.s., IČO: 10722289, Uherčice 339, 691 62
Uherčice.
h) o poskytnutí finančního daru obcím a regionům postiženým vichřicí v červnu 2021 ve výši
100.000,00 Kč prostřednictvím programu pomoci organizovaném Sdružením místních
samospráv, z.s., Zlín – Prštné a zároveň rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu mezi Obcí Pohled,
IČO: 00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled (dárce) a Sdružením místních samospráv, z. s.,
IČO: 75130165, Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné (obdarovaný).
i)

o prodeji hasičského automobilu AVIA A31, SPZ HB6383 , VIN: J003420, za nabídkovou
prodejní cenu 20.000,00 Kč.

4. Zastupitelstvo obce Pohled bere na vědomí:
a) uzavření smlouvy č. 71410072 starostou obce v rámci akce „Pohled – kanalizace a ČOV,
Vodovod Pohled“ mezi obcí Pohled, IČO 00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled a Krajskou
Správou a údržbou silnic Vysočiny, IČO: 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, Oddělení
T-S Havlíčkův Brod.
b) Rozpočtové opatření č. 14/2021.
c) informace o realizaci a platbách akce „Pohled – kanalizace a ČOV, Vodovod Pohled“.

Ing. Milan Klement
starosta obce

ověřovatelé

