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Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Pozořice 3/2021 

konaného dne 1.6.2021 od 18:00 hod. 

ve velkém sále Dělnického domu v Pozořicích  

 

• Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- kontrolu plnění úkolů z předešlých jednání zastupitelstva 

- zprávu o činnosti rady městyse od zastupitelstva městyse konaného dne 29.4.2021 

- rozpočtové opatření č. 3/2021 schválené Radou městyse dne 26.5.2021. 

 

• Zastupitelstvo volí: 

- návrhovou komisi pro usnesení z jednotlivých bodů dnešního zastupitelstva ve složení: Ing. 

Milan Petr, Mgr. Miloslav Honek, Vojtěch Řičánek. Usnesení č. 246/ZM/37a-3/21 

- za ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva Mgr. Petru Kratěnovou, Mgr. Idu Kárnou, 

MPA a zapisovatelkou paní Janu Petrovou. Usnesení č. 246/ZM/37b-3/21 

- v souladu s ust. § 64 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní 

správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), do funkce 

přísedící Okresního soudu Brno-venkov na funkční období let 2021-2025. Usnesení č. 

248/ZM/39-3/21  

 

• Zastupitelstvo souhlasí: 

- dle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 

213/18 o výměře 3 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. 60000 pro k.ú. Pozořice ve prospěch 

nabyvatele, kterým je Městys Pozořice, sídlem Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, IČO: 

00282375, a s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité 

věci. Smlouva je přílohou zápisu. Usnesení č. 247/ZM/38a-3/21 

- s převodem vlastnického práva k podílu o velikosti 1/216 na pozemcích parc. číslo: 1314, 

1329/1, 1330/4, 1785, 1802, 1818/2, 1834, 1849/5, 1863/10, 1866/12, 1888/11, 1894/3, 

1894/23, 1914/7, vše v k.ú. Pozořice, zapsaného na listu vlastnictví č. 22, a s uzavřením 

darovací smlouvy s tím, že náklady za vypracování darovací smlouvy a správní poplatek za 

návrh na vklad hradí dárce. Usnesení č. 247/ZM/38b-3/21  
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- se zadávacími podmínkami studie na přístavbu ZŠ Pozořice, s vypsáním výběrového řízení na 

zpracování této studie radou městyse a se stanovením komise pro otevírání obálek a 

hodnocení vypracovaných studií ve složení: Mgr. Jan Beneš, Bc. Pavel Buchta, Ing. Jaromír 

Červenka, Ing. Rostislav Fianta, Mgr. Miloslav Honek, Petr Hromek, Tereza Jiráčková, Mgr. 

Ida Kárná, MPA, Mgr. Petra Kratěnová, Ing. Aleš Krč, Ing. Martin Kučera, Ing. Milan Petr, 

Vojtěch Řičánek, Pavel Müller, Ing. Miloš Tinka a jako náhradníka PhDr. Jana Dudka. 

Upravené zadání studie je součástí zápisu. Usnesení č.  249/ZM/40-3/21  

 

• Zastupitelstvo stanovuje 

- komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na dodavatele rekonstrukce výtahu 

v budově Zdravotního střediska ve složení: Mgr. Petra Kratěnová, Ing. Miloš Tinka, Mgr. 

Miloslav Honek a jako náhradník Ing. Jaromír Červenka. Usnesení č.  250/ZM/41-3/21 

- komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na dodavatele zametacího stroje ve 

složení: Ing. Martin Kučera, Mgr. Ida Kárná, MPA, Martin Kříž, Tereza Jiráčková a jako 

náhradník Bc. Pavel Buchta. Usnesení č.  251/ZM/42-3/21 

 

• Zastupitelstvo schvaluje 

- rozpočtové opatření č. 4/2021 dle předloženého návrhu, které je přílohou zápisu. Usnesení 

č. 252/ZM/43-3/21 

 

 

 

…………………………………………………………….. …………………………………………………………………. 

Ing. Aleš Krč - starosta Tereza Jiráčková – místostarostka 

 

      
 

 


