
 

Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Pozořice 7/2021, 
konaného dne 16.12.2021 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 4.11.2021 
- zápis z 8. jednání finančního výboru a Zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2021 
- rozpočtové opatření č. 10/2021 schválené radou městyse dne 29.11.2021 
 
 
Zastupitelstvo volí: 
 
- návrhovou komisi pro usnesení z jednotlivých bodů dnešního zastupitelstva ve složení: Pavel 
Müller, Ing. Miloslav Honek, Mgr. Ida Kárná, MPA. Usnesení č. 283/ZM/74a-7/21. 
- za ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva Mgr. Petru Kratěnovou a Terezu Jiráčkovou 
a zapisovatelkou paní Miluši Křížovou. Usnesení č. 283/ZM/74b -7/21. 
 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
 
- Dodatek č. 7 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK uzavřené s Jihomoravským 
krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337. Roční příspěvek se zvyšuje na     
100 Kč na občana. Dodatek je přílohou zápisu. Usnesení č. 284/ZM/75-7/21. 
- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na Výstavbu chodníku v ulici Hostěnická a veřejného osvětlení 
v ulici Úvoz – Hostěnická I. etapa“ se společností JAMASTAV MORAVIA a.s., Vojtěchov 11, 798 
55 Hvozd, IČO: 01586548 na částku 241.560,42 Kč s DPH. Usnesení č. 285/ZM/76-7/21. 
- Směrnici č.1/2021 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která nahrazuje předchozí 
Směrnici ze dne 14.12.2016, včetně jejich 2 dodatků. Směrnice č.1/2021 je přílohou zápisu. 
Usnesení č.  289/ZM/80-7/21. 
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, odměny členům finančního 
výboru: Daně Valníčkové a Ing. Ladislavu Kadlecovi, kteří nejsou členy zastupitelstva, v celkové 
výši 1.200,- Kč dle předloženého návrhu předsedy finančního výboru. Zpráva je přílohou 
zápisu. Usnesení č.  290/ZM/81-7/21. 
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, Návrh rozpočtu na rok 2022 
s navrženými změnami. Sumář změn je přílohou zápisu. Usnesení č.  291/ZM/82-7/21. 
- v souladu s § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Návrh 
střednědobého výhledu městyse Pozořice na období 2023-2025, který je přílohou zápisu. 
Usnesení č.  292/ZM/83-7/21. 
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Program rozvoje obce na 
období 2022-2027. Program rozvoje obce je přílohou zápisu. Usnesení č. 293/ZM/84-7/21. 
- rozpočtové opatření č. 11/2021 dle předloženého návrhu. Usnesení č. 295/ZM/86-7/21. 
 
 
 



 

Zastupitelstvo revokuje: 
 
- usnesení zastupitelstva č. 285/ZM/76-7/21 ze dne 16.12.2021 v plném rozsahu a nahrazuje 
jej tímto zněním: Zastupitelstvo městyse schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na Výstavbu 
chodníku v ulici Hostěnická a veřejného osvětlení v ulici Úvoz – Hostěnická I. etapa“ se 
společností JAMASTAV MORAVIA a.s., Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd, IČO: 01586548, celková 
cena díla včetně provedených víceprací a smluvní pokuty činí 3.929.407,86 Kč bez DPH. 
Dodatek je přílohou zápisu. Usnesení č. 286/ZM/77-7/21. 
 
 
Zastupitelstvo vydává: 
 
-  v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, obecně závaznou vyhlášku č. 
3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která je přílohou zápisu. 
Usnesení č. 287/ZM/78a-7/21. 
-  v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, obecně závaznou vyhlášku č. 
4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která je přílohou 
zápisu. Usnesení č. 287/ZM/78b-7/21. 
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2021, o místním poplatku ze psů, která je přílohou zápisu. Usnesení č. 288/ZM/79-7/21. 
  
 
Zastupitelstvo souhlasí: 
 
- souhlasí s podáním Žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikace Malé Lipky z podprogramu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací 
vyhlašovaného MMR.  Usnesení č.  294/ZM/85-7/21. 
 

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

 
  


