
 

Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Pozořice 3/2022, 
konaného dne 29.6.2022 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 7.6.2022 
 
 
Zastupitelstvo volí: 
 
- návrhovou komisi pro usnesení z jednotlivých bodů dnešního zastupitelstva ve složení: Mgr. 
Miloslav Honek, Bc. Jan Beneš, Ing. Miloš Tinka. Usnesení č. 323/ZM/3-22 
 
- ověřovateli zápisu: Ing. Martin Kučera a Tereza Jiráčková a zapisovatelkou paní Bc. Karolína 
Rybková. Usnesení č. 324/ZM/3-22 
 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
 
- v souladu § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. a na základě zveřejněného záměru ze dne 15. 
3. 2022 budoucí prodej části (a) pozemku o výměře cca 30 m2 společnosti GANEL s.r.o., 
IC:28349067, Lidická 287, Šlapanice k vybudování parkoviště. Smlouva o smlouvě budoucí je 
přílohou zápisu. Usnesení č. 325/ZM/3-22  
- v souladu § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. smlouvu o budoucí smlouvě darovací a zřízení 
služebnosti a část pozemku parcely č. 1902/2, k. ú. Pozořice, s majitelem pozemku. Smlouva 
je přílohou zápisu. Usnesení č. 326/ZM/3-22 
- dodatek č. 4 ke smlouvě o spolupráci při realizaci Projektu fondu soudržnosti „Šlapanicko-
Čistá říčka a Rakovec“ se Svazkem vodovody a kanalizace o předčasném splacením úvěru. 
Návrh dodatku smlouvy je součást zápisu. Usnesení č. 327/ZM/3-22 
 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Výstavbu chodníku v ul. Úvoz-Nad ostrůvkem II. etapa, se 
společností BS-IMEX, spol. s r.o., Zvonařka 408/16, Brno, IČ: 63476711 na méně a více práce 
v hodnotě 589.793 Kč s DPH s tím, že nová celková cena díla bude 4.488.681,63 s DPH a termín 
dokončení 15. 7. 2022. Smlouva je přílohou zápisu. Usnesení č. 328/ZM/3-22  
- dle ustanovení §84 odst. b) zák. číslo 128/2000 Sb. o obcích. Závěrečný účet městyse za rok 
2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a dalších příloh s vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením městyse bez výhrad. Závěrečný účet městyse je přílohou 
zápisu. Usnesení č.329/ZM/3-22 
- dle ustanovení §84 odst. b) zák. číslo 128/2000 Sb. o obcích, účetní závěrku městyse Pozořice 
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021 s tím, že poskytuje věrný a poctivý obraz 
předmětu účetnictví a finanční situace městyse Pozořice. Veškeré podklady jsou založeny u 
účetní městyse. Usnesení zastupitelstva městyse č.330/ZM/3-22 
- RO č. 7, dle přiloženého návrhu. Usnesení č. 332/ZM/3-22 

 



 

Zastupitelstvo stanovuje: 
 
-komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na dodavatele serverů pro úřad Městyse 

ve složení Mgr. Ida Kárná MPA, Radek Měšťan, Ing. Martin Kučera a náhradník Ing. Aleš Krč. 

Usnesení č. 331/ZM/3-22. 

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


