
Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Pozořice 5/2021, 
Konaného dne 16.9.2021 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 22.6.2021 
- rozpočtové opatření č. 6/2021 schválené radou městyse dne 30.8.2021 
 
 
Zastupitelstvo volí: 
 
- návrhovou komisi pro usnesení z jednotlivých bodů dnešního zastupitelstva ve složení: Bc. 
Pavel Buchta, Vojtěch Řičánek, Mgr. Miloslav Honek. Usnesení č. 264/ZM/55a-5/21. 
- za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva: Petra Müllera a Petra Hromka a 
zapisovatelkou paní Miluši Křížovou. Usnesení č. 264/ZM/55b-5/21.  
 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
 
- dle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, směnu nemovité věci – pozemku parc. č. 
400/2, zahrada, o výměře 8 m2, v katastrálním území Kovalovice, který vznikl rozdělením 
pozemku parc. č. 400, zahrada, v katastrálním území Kovalovice dle geometrického plánu č. 
639-85/2021, odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální 
pracoviště Brno-venkov dne 23.07.2021 číslo 2809/2021-703, spolu se všemi součástmi a 
příslušenstvím, jakož i včetně všech práv a povinností s ní spojených, jejímž vlastníkem je K.K., 
za nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 398/10, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8 m2, 
v katastrálním území Kovalovice, spolu se všemi součástmi a příslušenstvím, jakož i včetně 
všech práv a povinností s ní spojených, jejímž vlastníkem je městys Pozořice, bez jakýchkoliv 
doplatků, za podmínek dohodnutých v návrhu Směnné smlouvy mezi smluvními stranami K.K., 
a městysem Pozořice, IČ: 00282375, se sídlem Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, která tvoří 
součást tohoto usnesení, včetně geometrického plánu , a uzavření směnné smlouvy ve znění 
uvedeném v příloze tohoto usnesení. Směnná smlouva je přílohou zápisu. Usnesení č. 
266/ZM/57-5/21. 
- v souladu s ust. § 85 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, uzavření Dohody o uznání dluhu 
se splátkovým kalendářem s E.M. za nájemné, úhradu služeb a nedoplatku (k 31.8.2021 dlužná 
částka ve výši 24.721,- Kč) a to se splátkami ve výši 1.000,- Kč měsíčně. Usnesení č. 
267/ZM/58-5/21. 
- v souladu s § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, poskytnutí peněžitého daru ve výši 
100.000,- Kč obci Lužice (IČ: 44164343) a 100.000,- Kč obci Hrušky (IČ: 00283185), a to 
výhradně pro likvidaci škod a obnovu poničeného obecního majetku vichřicí v červnu 2021 
prostřednictvím Sdružení místních samospráv ČR, z.s., Nábřeží 599, Zlín, IČ:7513016. Darovací 
smlouva je přílohou zápisu. Usnesení č. 268/ZM/59-5/21. 



- v souladu s § 85 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace společnosti SANUS Brno, z.s., se sídlem Kotlářská 51, 602 00 Brno, IČ: 26537231 ve výši 
52.682,- Kč na úhradu mzdových a provozních nákladů, a uzavření veřejnoprávní smlouvy, 
která je přílohou zápisu. Usnesení č. 269/ZM/60-5/21. 
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2021 o nočním klidu. Usnesení č. 270/ZM/61-5/21. 
- v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu a pověřuje Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního 
plánování a památkové péče, aby doplnil zadání a zabezpečil prověření změny č. 2 ÚP Pozořice 
zkráceným postupem schváleného usnesením ZM Pozořice č. 241/ZM/32-2/21 a zajistil 
potřebná stanoviska v souladu s ustanovením § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu č. 2 Pozořice bude doplněný o prověření stanovení 
územních studií a regulačních plánů a stanovení lhůt pro jejich pořízení u jednotlivých lokalit 
navržených pro novou zástavbu. Usnesení č. 271/ZM/62-5/21. 
- uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci a financování projektu „Šlapanicko – zavedení door-
to-door systému svozu tříděných odpadů“ s Dobrovolným Svazkem obcí Šlapanicko se sídlem 
Opuštěná 9/2, 602 00 Brno-střed, IČ: 04379322. Smlouva je přílohou zápisu. Usnesení č. 
273/ZM/64-5/21. 
-na základě doporučení hodnotící komise jako ekonomicky nejvýhodnější studii rozšíření ZŠ 
Pozořice od společnosti Atelier RAW s.r.o. a ukládá starostovi uzavřít licenční smlouvu se 
společností Atelier RAW s.r.o., a ve spolupráci se zástupci ZŠ a ZUŠ dopracovat studii a připravit 
zadání výběrového řízení na projekční práce. Zastupitelstvo městyse souhlasí s vyplacením 
odměny společnostem Atelier RAW s.r.o. a FRÁNEK ARCHITECTS s.r.o. dle zadávací 
dokumentace výběrového řízení. Zastupitelstvo městyse na základě doporučení hodnotící 
komise souhlasí s tím, že studie společnosti P.P. Architects s.r.o. se výrazně odchýlila od zadání 
a nesplnila tak podmínky výběrového řízení a bude jí vyplacena odměna ve výši 50.000 Kč bez 
nároku na honorář dle podmínek VŘ. Usnesení č. 274/ZM/65-5/21. 
- rozpočtové opatření č. 7/2021 dle předloženého návrhu, které je přílohou zápisu. Usnesení 
č. 275/ZM/66-5/21. 
 
 
Zastupitelstvo městyse jmenuje: 
 
-členy komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na dodavatele výstavby chodníku 
Úvoz-Nad Ostrůvkem-II. etapa ve složení: Ing. Jaromír Červenka, Ing. Miloš Tinka, Mgr. Petra 
Kratěnová a náhradník Petr Hromek. Usnesení č. 272/ZM/63-5/21. 
 
 
Zastupitelstvo pověřuje: 
 
-finanční výběr sestavením návrhu rozpočtu pro rok 2022 a sestavením střednědobého 
rozpočtového výhledu na období 2023-2025 ve spolupráci s HSO, které předloží k projednání 
zastupitelstvu do 22.11.2021. Usnesení č. 265/ZM/56-5/21. 


