
  

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Pozořice 6/2021, 
konaného dne 4.11.2021 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 16.9.2021 
- rozpočtové opatření č. 8/2021 schválené radou městyse dne 19.10.2021 
 
 
Zastupitelstvo volí: 

- návrhovou komisi pro usnesení z jednotlivých bodů dnešního zastupitelstva ve složení: Mgr. 
Petra Kratěnová, Mgr. Miloslav Honek, Ing. Rostislav Fianta. Usnesení č. 276/ZM/67a-6/21. 
- za ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva Pavla Müllera a Terezu Jiráčkovou a 
zapisovatelkou paní Miluši Křížovou. Usnesení č. 276/ZM/67b-6/21. 
 
 

Zastupitelstvo schvaluje: 

- výsledek výběrového řízení na dodavatele „Výstavba chodníků v ulici Úvoz-Nad Ostrůvkem 
II. etapa“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem BS Imex s.r.o., Zvonařka 
408/16, 617 00 Brno, IČ: 63476711 za cenu 3.222.222 Kč bez DPH. Smlouva je přílohou zápisu. 
Usnesení č. 277/ZM/68-6/21. 
- bere na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Rekonstrukce ulice 
Malé Lipky a schvaluje uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, a to smlouvy o dílo s 
účastníkem STRABAG a.s., se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 
60838744, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenu 8.642.017,02 Kč bez DPH. Smlouva 
je přílohou zápisu. Usnesení č. 278/ZM/69-6/21. 
- přijetí investičního úvěru pro rozšíření základní školy ve výši 30.000.000 Kč se splatností         
31. 12. 2034 s pevnou úrokovou sazbou ve výši 2,68 % p. a. s Česká spořitelna a.s. IČ: 45244782 
a pověřuje radu městyse schválením Smlouvy o úvěru dle podmínek indikativní nabídky, která 
je přílohou zápisu. Usnesení č. 280/ZM/71a-6/21. 
- nákup státních dluhopisů České republiky s maximální splatností 1 rok a v nominálním 
objemu maximálně 35 mil. Kč. Zároveň tímto zastupitelstvo pověřuje starostu k uzavření 
příslušné smluvní dokumentace s Českou spořitelnou, a.s. a realizaci kroků nutných pro 
pořízení těchto investičních nástrojů. Usnesení č. 280/ZM/71b-6/21. 
- rozpočtové opatření č. 9/2021 dle předloženého návrhu, které je přílohou zápisu. Usnesení 
č. 282/ZM/73-6/21. 
 
 
 
 
 
 



  

Zastupitelstvo městyse souhlasí: 
 

- s podáním dotace na Opravu antukového kurtu Orelské jednoty Pozořice IČ: 652 653 43  v 
rámci dotačního investičního programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 
2021 od Národní sportovní agentury a souhlasí s poskytnutím finanční spoluúčasti městyse 
Pozořice na tuto akci ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů.  
Usnesení č. 279/ZM/70-6/21. 
 

 

Zastupitelstvo městyse vyslovuje souhlas: 
 

- dle § 84 odst. 2 písm. p) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, s uzavřením pracovněprávního vztahu 
mezi obcí a zastupitelem Ing. Jaromírem Červenkou, technický dozor stavby na výstavbu 
chodníku Úvoz-Nad ostrůvkem II. etapa a Rekonstrukci ulice Malé Lipky  za 300,-/hod. 
Usnesení č. 281/ZM/72-6/21. 
 
 
 
 
 

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

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


