
Výpis usnesení ze zastupitelstva městyse, konaného dne 28.5.2020 

v sále Dělnického domu v Pozořicích v 18,00 hod. 

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: 

- splnění nebo rozpracování úkolů z minulých jednání zastupitelstev 

- zprávu o činnosti rady městyse od zastupitelstva městyse konaného dne 14.5.2020 

- rozpočtové opatření č. 7/2020, provedená radou městyse dne 19.5.2020 

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje:  

- v souladu § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, koupi 
pozemku p.č. 1840/2 zahrada o výměře 763 m2 v kat. území a obci Pozořice  celkem za 
93849,- Kč, úhradu nákladů spojených s převodem hradí kupující – usnesení č. 153/ZM/34-
3/20  
- dle § 85 písm. m) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o bezúplatném 
zřízení práva stavby k pozemkům p. č. 1169/18 a 396/1 v k. ú. Pozořice pro umístění 
inženýrských sítí a zpevněné plochy k novostavbě rodinného domu k p. č. 374/1, 374/5  - 
usnesení č. 154/ZM/35-3/20 
- rekonstrukci veřejného osvětlení ve variantě obousměrná komunikace – usnesení č. 
155a/ZM/36a-3/20 
- výsledek výběrového řízení na dodavatele „Revitalizace veřejného osvětlení Městys 
Pozořice“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem Českomoravská 
světelná, za cenu 3,425,785 Kč bez DPH v podstatných náležitostech, tj. cena za kompletní 
dodávku, celkový příkon svítidel a záruční doba s termínem dokončení realizace do 
30.10.2020 - usnesení č. 155b/ZM/36b-3/20 
- aktualizaci strategického plánu městyse na období 2016-2020 a doplnění programového 
cíle č. 1 – „Zlepšit zázemí městyse Pozořice přispívající k lepšímu životu obyvatel“ - 
usnesení č. 158/ZM/39-3/20 
 
 Zastupitelstvo městyse volí:  
- návrhovou komisi pro usnesení z jednotlivých bodů dnešního zastupitelstva ve složení Ing. 
Rostislav Fianta, Tereza Jiráčková a Ing. Miloš Tinka a určuje Pavla Müllera a Ing. Martina 
Kučeru ověřovateli zápisu o průběhu třetího zasedání zastupitelstva v r. 2020 - usnesení 
č.152/ZM/33-3/20 
 
Zastupitelstvo městyse pověřuje:  
- pověřuje komisi ve složení Ing. Miloš Tinka, Ing. Rostislav Fianta, Ing. Milan Petr, Ing. Aleš 
Krč a Ing. Martin Kučera k přípravě návrhů dle doporučení finančního výboru - usnesení č. 
156/ZM/37-3/20 
 
Zastupitelstvo městyse provádí:  
-  RO č. 8/2020 dle schválené varianty obousměrné komunikace dle předloženého návrhu - 
usnesení č. 157/ZM/38-3/20 
 
 
……………………………….    ………………………….. 
 Ing. Aleš Krč           Tereza Jiráčková 
     
 
 
 



 

 

 

 


