
 

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Pozořice 1/2022, 
konaného dne 15.3.2022 od 18:00 hod. 

v obřadní síni radnice v Pozořicích 
 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí: 
 
- kontrolu plnění úkolů z předešlých jednání zastupitelstva 
- zprávu o činnosti rady městyse od zastupitelstva městyse, konaného dne 16.12.2021 
- zprávu o činnosti kontrolního výboru v r. 2021 
- rozpočtové opatření č. 1/2022 schválené radou městyse dne 23.02.2022 
 
 
Zastupitelstvo volí: 
 
- návrhovou komisi pro usnesení z jednotlivých bodů dnešního zastupitelstva ve složení: Bc. 
Pavel Buchta, Pavel Müller, Tereza Jiráčková. Usnesení č. 296/ZM/1-22. 
- za ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva Ing. Jaromíra Červenku, Mgr. Miloslava 
Honka a zapisovatelkou paní Miluši Křížovou. Usnesení č. 297/ZM/1-22. 
 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
 
-  v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích přijmutí daru pozemku p. č. 280/3, 
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 98 m2 v k. ú. Kovalovice a uzavření darovací 
smlouvy s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3, Brno, IČ: 70888337 s tím, že návrh na 
vklad uhradí obdarovaný, tj. Městys Pozořice. Usnesení č. 298/ZM/1-22. 
-  schvaluje v souladu s § 84 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích odměny členům komisí 
rady městyse za r. 2021 dle přílohy, která je součástí zápisu. Usnesení č. 299/ZM/1-22. 
-  podle § 84 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích smlouvu o spolupráci s obcí Sivice na 
využívání  služeb Sběrného dvora Pozořice pro občany obce Sivice, Sivice č. 19, 664 07 
Pozořice, IČ:  00488313. Smlouva je přílohou zápisu. Usnesení č. 300/ZM/1-22. 
-  podle § 84 písm. r)  zákona  č. 128/2000 Sb. smlouvu o spolupráci s obcí Viničné Šumice na 
výstavbě chodníku  Pozořice – Viničné Šumice s obcí Viničné Šumice, č. 23, 664 06 Viničné 
Šumice, IČ: 00488372.  Smlouva je přílohou zápisu. Usnesení č. 301/ZM/1-22. 
- podle § 84 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dodatek č. 2 Směrnice o používání 
sociálního fondu, který je přílohou zápisu. Usnesení č. 303/ZM/1-22. 
- podle § 84 odst. 2  písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích doplnění zřizovací listiny ZMŠ 
Pozořice, v čl. 4 o hostinskou činnost s rozvozem. Usnesení č. 304/ZM/1-22. 
- dle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí neinvestiční 
dotace Mateřskému centru Človíček ve výši 60 000 Kč na provoz a rozvoj spolku pro rok 2022 
– spotřeby energií, nájem, celoroční pravidelný provoz a všechny činnosti provozované 
mateřským centrem. Usnesení č. 305/ZM/1-22. 
- dle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění poskytnutí neinvestiční 
dotace Orel jednota Pozořice ve výši 150 000 Kč pro rok 2022 na údržbu sportovního areálu a 
podporu pravidelné činnosti organizace. Usnesení č. 306/ZM/1-22. 



 

- dle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění poskytnutí neinvestiční 
dotace TJ Sokol Pozořice ve výši 150 000 Kč na úhradu energií, obnovu a opravy sálu a 
příslušenství, revize sportovního vybavení a obnova sportovního náčiní a vybavení a pomůcky 
do oddílů.  Usnesení č. 307/ZM/1-22. 
- dle § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  poskytnutí neinvestiční 
dotace Sportovnímu klubu Pozořice v celkové výši 140 000 Kč na zajištění  provozu sportovního 
klubu a rozvoje práce s mládeží. Usnesení č. 308/ZM/1-22. 
- dle § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění poskytnutí neinvestiční dotace 
Římskokatolické farnosti Pozořice ve výši 200 000 Kč pro rok 2022 na rekonstrukci střechy fary. 
Usnesení č. 309/ZM/1-22. 
- akceptuje výsledky zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rozšíření a modernizace základní 
školy v Pozořicích - Projektové práce II." a na základě rozhodnutí o výběru a schvaluje Smlouvu 
o dílo s vybraným účastníkem – Sdružení ATELIER RAW a Pelčák a partner architekti Vedoucí 
společník: ATELIER RAW s.r.o., Domažlická 148/12, 612 00 Brno – Ponava, IČ:28299442 
Společník: Pelčák a partner architekti, s.r.o., Dominikánské náměstí 656/2, Brno – město, PSČ 
602 00, IČ:28270355 v celkové výši 13.575.310 Kč bez DPH, smlouva je přílohou zápisu. 
Usnesení č. 311/ZM/1-/22. 
- rozpočtové opatření č. 2/2022 dle předloženého návrhu, které je přílohou zápisu, s těmito 
změnami: § 6221pol. 5194 Ubytování pro uprchlíky – dary domácnostem 100.000 Kč, § 3399, 
pol. 5901 Sympozium v krajině – nebylo schváleno. Usnesení č.  312/ZM/1-/22. 
 
 

Zastupitelstvo neschvaluje: 
 
-  uskutečnění sympozia  v krajině  s maximální finanční podporou ve výši 398 000 Kč. 
Usnesení č. 310/ZM/1-22. 
 
 
Zastupitelstvo vydává: 
 
- v souladu s § 84  odst. 2 písm.  h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2022 o nočním klidu. Usnesení č. 302/ZM/1-22. 
 
 
Zastupitelstvo uděluje: 
 
- podle § 84 odst. 2  písm. t) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Čestné uznání městyse skupině 
Experiment 72 při příležitosti  padesátého výročí  založení skupiny. Usnesení č.  313/ZM/1-22. 
 

 
 
 
……………………………………………………….   ……………………………………………………. 
 Ing. Aleš Krč – starosta      Tereza Jiráčková - místostarostka 
 
 


