
Výpis usnesení ze zastupitelstva městyse, konaného dne 04. 02. 2021 

v 18:00 hod., ve velkém sále Dělnického domu v Pozořicích. 

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: 

• splnění nebo rozpracování úkolů z minulých jednání zastupitelstev 

• zprávu o činnosti rady městyse od zastupitelstva městyse konaného dne 15. 09. 2020 
 

Zastupitelstvo městyse volí:  

• návrhovou komisi pro usnesení z jednotlivých bodů dnešního zastupitelstva ve složení   
Mgr. Petra Kratěnová, Ing. Miloš Tinka, Ing. Martin Kučera – usnesení č. 208/ZM/88a-7/21. 

Zastupitelstvo městyse určuje: 

• Vojtěcha Řičánka a Petra Hromka ověřovateli zápisu o průběhu čtvrtého zasedání 
zastupitelstva v r. 2020 - usnesení č. 209/ZM/88b-7/21. 

Zastupitelstvo městyse souhlasí: 

• v souladu s § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, souhlasí s nákupem ideální části 

2/21 pozemku par. č. 1168/24 o výměře 3,4 m2 v k.ú. Pozořice za cenu 400,- Kč/m2 a 

uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím, za celkovou částku 1.371, - Kč s tím, že veškeré 

náklady spojené s převodem hradí kupující. Kupní smlouva je přílohou zápisu č. 3. – 

usnesení č. 210/ZM/89-7/21; 

• v souladu s § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, souhlasí s přijetím daru ideální 

části 1/21 pozemku par. č. 1168/24 o výměře 1,71 m2, v k.ú. Pozořice a   uzavřením darovací 

smlouvy s dárcem s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí nabývající. 

Darovací smlouva je přílohou zápisu č. 4. – usnesení č. 211/ZM/90-7/21; 

• v souladu s § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, souhlasí s nákupem ideální části 

½ pozemku par. č. 1727/93 o výměře 1464 m2 v k.ú. Pozořice a uzavřením kupní smlouvy 

s prodávajícím za celkovou cenu 38.064, - Kč s tím, že veškeré náklady spojené 

s převodem hradí kupující. Kupní smlouva je přílohou zápisu č. 5.. - usnesení č. 212/ZM/91-

7/21; 

• v souladu s § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, souhlasí s nákupem ideální části 

½ pozemku par. č. 1575/14 o výměře 1814 m2 a ideální části ½ pozemku par. č. 1727/109 

o výměře 1697 m2 vše v k.ú. Pozořice a uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím za 

celkovou cenu 81.104, - Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující. 

Kupní smlouva je přílohou zápisu č. 6. – usnesení č. 213/ZM/92-7/21; 

• v souladu s § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, souhlasí s nákupem ideální části 

½ pozemku par. č. 1575/14 o výměře 1814 m2 a ideální části ½ pozemku par. č. 1727/109 

o výměře 1697 m2 vše v k.ú. Pozořice a uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím za 

celkovou cenu 81.104, - Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující. 

Kupní smlouva je přílohou zápisu č. 7. - usnesení č. 214/ZM/93-7/21; 

• v souladu s § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, souhlasí se změnou využití 

pozemků a výměry na LV 736 v k.ú. Kovalovice dle přiloženého soupisu pozemků. Příloha 

zápisu č. 8. - usnesení č. 215/ZM/94-7/21; 

Zastupitelstvo městyse schvaluje:  

• dle § 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, schvaluje dodatek č. 1 směrnice č. 
3, ze dne 14. 05. 2020 k používání sociálního fondu, který je přílohou zápisu č. 10. - 
usnesení č. 217/ZM/96-7/21;  

• dle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
Římskokatolické farnosti Pozořice ve výši 200.000, - Kč na opravu soklů a poškozených 
omítek v interiéru kostela a 3. etapa výmalby v roce 2021 a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou zápisu č.11. - usnesení č. 218/ZM/97-7/21; 

• dle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí neinvestiční účelové dotace SK 
Pozořice ve výši 110.000, - Kč na zajištění provozu sportovního klubu na rok 2021 a rozvoje 



práce s mládeží a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou zápisu č.12. 
- usnesení č. 219/ZM/98-7/21; 

• dle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
Orel jednota Pozořice ve výši 110.000, - Kč na úhradu energií, podporu činnosti a údržbu 
areálu a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou zápisu č.13. - usnesení 
č. 220/ZM/99-7/21; 

• dle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ 
Sokol Pozořice ve výši 110.000, - Kč na úhradu energií, renovace podlahy v malém sále, 
renovace zdiva a obnova cvičebních pomůcek a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy, 
která je přílohou zápisu č.14. - usnesení č. 221/ZM/100-7/21; 

• dle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
MC Človíček z.s. ve výši 55.000, - Kč na úhradu provozních nákladů na činnost a chod 
mateřského centra a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou zápisu 
č.15. - usnesení č. 222/ZM/101-7/21; 

• výsledek výběrového řízení na dodavatele „Výstavba chodníků v ulici Hostěnická a 
veřejného osvětlení v ulici Úvoz – Hostěnická I. etapa“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 
s vítězným uchazečem JAMASTAV MORAVIA, a.s., Vojtěchov 11, Hvozd, IČO 01586548 
za cenu 3.611.590,42 Kč bez DPH. Smlouva je přílohou zápisu č. 16. - 223/ZM/102-7/21; 

• výsledek výběrového řízení na dodavatele „Rekonstrukce interiéru hasičské zbrojnice a 
úprava parkoviště“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem JAMASTAV 
MORAVIA, a.s., Vojtěchov 11, Hvozd, IČO 01586548 za cenu 944.374,98 Kč bez DPH. 
Smlouva je přílohou zápisu č 17. – usnesení č. 224/ZM/103-7/21; 

• výsledek výběrového řízení na dodavatele „Výstavba sběrného střediska odpadů Pozořice 
a vodovodní přípojka + jímka na vyvážení“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vítězným 
uchazečem JAMASTAV MORAVIA, a.s., Vojtěchov 11, Hvozd, IČO 01586548 za cenu 
2.141.021,95 Kč bez DPH. Smlouva je přílohou zápisu č. 18. – usnesení č. 225/ZM/104-
7/21; 

• výsledek výběrového řízení na dodavatele „Výstavba sběrného střediska odpadů Pozořice 
– vybavení“ a schvaluje uzavření Kupní smlouvy s vítězným uchazečem KOVOK kontejnery 
s.r.o., Kostelní 160/1, Jeseník, IČO 04639642 za cenu 576.000, - Kč bez DPH. Smlouva je 
přílohou zápisu č.19 – usnesení č. 226/ZM/105-7/21; 

• dle § 84 odst. 2 písm. p) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, uzavření pracovněprávního vztahu 
mezi obcí a zastupitelem Ing. Jaromírem Červenkou, technický dozor investora 
„Rekonstrukce interiéru hasičské zbrojnice a úprava parkoviště“ a Výstavba sběrného 
střediska odpadů Pozořice a vodovodní přípojka + jímka na vyvážení za 300,-/hod. – 
usnesení č. 227/ZM/106-7/21; 

• rozpočtové opatření č. 1/2021 dle předloženého návrhu, které je přílohou zápisu. č. 20. – 
usnesení č. 229/ZM/108-7/21; 

 
Zastupitelstvo městyse pověřuje 

• starostu zajištěním dopracování varianty č. 1 s přelivem a předložení rozpočtu projektu 
k projednání – usnesení č. 228/ZM/107-7/21; 

 
Zastupitelstvo městyse rozhoduje 

• dle § 84 odst. 2 písm. v) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, o odměnách členů komisí rady za 
rok 2020, dle předloženého návrhu, který je přílohou zápisu č. 9. - usnesení č. 216/ZM/95-
7/21. 

 

 
 
 
 

……………………………….    ………………………….. 
  Ing. Aleš Krč           Tereza Jiráčková 


