
 

Výpis z Usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Pozořice 2/2022, 
konaného dne 7.6.2022 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 15.3.2022 
- informaci o plánovaném uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací a zřízení služebnosti 
v části parcely parc. č. 1902/2, k. ú. Pozořice, s vlastníky pozemku. Smlouva bude uzavřena po 
ukončení řízení vlastníků s bankou, poskytující hypoteční úvěr. 
- rozpočtové opatření č. 5, schválené radou  městyse dne 11.5.2022 
 
 
Zastupitelstvo volí: 
 
- návrhovou komisi pro usnesení z jednotlivých bodů dnešního zastupitelstva ve složení: 
Vojtěch Řičánek, Ing. Rostislav Fianta, Ing. Milan Petr. Usnesení č. 314/ZM/2-22. 
- ověřovateli zápisu: Mgr. Miloslava Honka a Mgr. Jana Beneše a zapisovatelkou paní Miluši 
Křížovou. Usnesení č. 315/ZM/2-22. 
 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
 
- v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, směnu části (a) pozemku parc.       
č. 193 orná půda ve vlastnictví Městyse Pozořice o výměře 58 m2 zapsaném na LV 10001 za 
parc. č. 192/6 orná půda ve vlastnictví SJM manželů H. o výměře 58 m2 zapsaného na LV 698 
dle předloženého geometrického plánu č. 1806-60/2022 bez finančního vyrovnání a schvaluje 
podstatné náležitosti smlouvy s tím, že návrh na vklad uhradí Městys Pozořice. Usnesení č. 
316/ZM/2-22. 
- výběrové řízení na  dodavatele Hřiště Na Rybníku a uzavření smlouvy o dílo s vítězným 
uchazečem firmou TR Antoš   s.r.o., Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov, IČO: 48152587 za 
celkovou částku 744.930 Kč včetně DPH. Smlouva o dílo je přílohou zápisu. Usnesení                       
č. 317/ZM/2-22. 
-  podle § 84, odst. 4 zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích, pravomoc zastupitelstva vyjadřovat se 
ke stavebním aktivitám na parc. č. 247, 248, 246, 250, vše v k. ú. Pozořice (Hotel Na Městečku) 
a možnost budoucího využití. Usnesení č. 318/ZM/2-22. 
- smlouvu o přeložce elektrického vedení, v ploše rozšíření hřbitova, eg.d., Lidická 1873/36, 
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, číslo sml. 9090010844 za částku 1.160.581 Kč. 
Usnesení č. 319/ZM/2-22. 
- pořízení plánu dopravy v nevyřešených částech městyse. Usnesení č. 320 b/ZM-22. 
- rozpočtové opatření č. 6/2022 dle předloženého návrhu, které je přílohou zápisu. Usnesení 
č. 322/ZM/2-22. 
 
 
 



 

Zastupitelstvo revokuje: 
 
- usnesení zastupitelstva městyse č. 179/ZM/59-5/20 v plném rozsahu 
 
 
Zastupitelstvo souhlasí: 
 
- s přepracováním projektové dokumentace rekonstrukce komunikace ul. Jezerská 
s přihlédnutím k praktickým připomínkám obyvatel ul. Jezerská na základě petice ze dne 
16.3.2022 a jmenuje pracovní komisi pro přípravu podkladů pro studii ve složení: Vojtěch 
Řičánek, Petr Vaverka, Mgr. Ida Kárná, Tereza Jiráčková a Ing. Aleš Krč. Usnesení                                 
č. 320 a/ZM/2-22. 
 
 
Zastupitelstvo konstatuje: 
 
- že na ul. Za Mlýnem se nevztahuje „Smlouva o územním rozvoji městyse Pozořice – o 
vybudování infrastruktury investorem“, schválené dne 26. 6. 2019 ZM č. 69c/ZM/34c-3/19 a 
to vzhledem k tomu, že tento dokument, ve své preambuli odkazuje na stavby v k.ú. městyse, 
které nemají zajištěno napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Ul. Za Mlýnem již 
disponuje technickou infrastrukturou a komunikací. Stávající stavby vybudované v této 
lokalitě jsou zkolaudovány a zapsány do KN v souladu s platnou legislativou. Jedná se o  
dostavbu proluk. Městys Pozořice se zavazuje nebránit dostavbě RD nacházející se mezi 
pozemky p. č. 730/2-1365/3 v k. ú. Pozořice, ul. Za Mlýnem a poskytnout budoucím 
stavebníkům potřebnou součinnost. Usnesení č. 321/ZM/2-22. 
 
 
Zastupitelstvo nepřijalo usnesení: 
 
- pověřuje starostu vedením jednání se stavebníky ul. Za Mlýnem, která budou směřovat 
k uzavření dohody o podmínkách výstavby komunikace v této lokalitě s přihlédnutím ke 
specifické situaci 
 
-  konstatuje, že na ul. Za Mlýnem se nevztahuje „Smlouva o územním rozvoji městyse Pozořice 
– o vybudování infrastruktury investorem“, schválené dne 26. 6. 2019 ZM č. 69c/ZM/34c-3/19 
a to vzhledem k tomu, že tento dokument ve své preambuli odkazuje na stavby v k. ú. městyse, 
které nemají zajištěno napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Ul. Za Mlýnem již 
disponuje technickou infrastrukturou a komunikací. 
 
 
 
 
 
……………………………………………………….   ……………………………………………………. 
 Ing. Aleš Krč – starosta      Tereza Jiráčková - místostarostka 
 
 


