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Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Pozořice 2/2021 

konaného dne 29.04.2021 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 4.2.2021 
 

• Zastupitelstvo pověřuje: 

- radu městyse vypsáním výběrového řízení na dodavatele kašny V Zámku dle projektu Ing.arch. D. 
Vostřejže ve variantě vodní hladiny s přelivem a stanovuje komisi pro otvírání obálek ve složení: Ing. 
Jaromír Červenka, Mgr. Ida Kárná, MPA, Ing. Martin Kučera a jako náhradníka Mgr. Miloše Honka. 
Usnesení č. 232/ZM/23b-2/21. 
 

- starostu k zorganizování jednání s ředitelem ZŠ, ředitelkou ZUŠ, vedoucím školní jídelny, zástupci 
sportovních spolků a zastupiteli o potřebách při rozšíření školy. Dále zorganizuje schůzku se 
zastupiteli a agenturou zajišťující dotační tituly pro nové programové období, udělá rešerši architektů 
a vyzve je ke spolupráci a nachystá podmínky pro vypracování architektonické studie a to do 
20.5.2021, které předloží ke schválení zastupitelstvu městyse. Usnesení č. 242/ZM/33-2/21 
 

- v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu pověřuje Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a 
památkové péče, aby zabezpečil prověření změny č. 2 ÚP Pozořice zkráceným postupem a zajistil 
potřebná stanoviska v souladu s ustanoveními § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona. Návrh na 
pořízení změny územního plánu č. 2 Pozořice bude obsahovat: Prověření změny využití plochy U2 pro 
rozšíření pohřebiště. Prověření změny funkčního využití pozemků parc. čís. 874, 875, 1522 a 1521 vše 
v k. ú. Pozořice k umístění RD. Prověření změny minimální velikosti pozemku mimo centrum obce pro 
výstavbu RD z 400 m2 na 700 m2 s ohledem na typ zástavby a polohu zástavby; současně prověření 
stanovení koeficientu zastavění pozemku a koeficientu zeleně. Doplnění kapitoly pojmy. Usnesení č. 
241/ZM/32-2/21 

 

• Zastupitelstvo revokuje: 

- usnesení zastupitelstva č. 30/NZ-2/18 ze dne 19.12.2018 v plném rozsahu a nahrazuje jej tímto 
zněním: Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej knih vydaných k 700. výročí městyse v objemu 800ks 
výtisků a ceny za 1 výtisk včetně DVD ve výši 250,- Kč včetně DPH. Usnesení č. 232/ZM/23a-2/21  
 
 

• Zastupitelstvo schvaluje: 

- návrhovou komisi pro usnesení z jednotlivých bodů dnešního zastupitelstva ve složení: Tereza 
Jiráčková, Vojtěch Řičánek, Bc. Pavel Buchta. Usnesení č. 231/ZM/22a-2/21 
 

- za ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: Pavla Müllera a Ing. Milana Petra a zapisovatelkou 
paní Janu Petrovou. Usnesení č. 231/ZM/22b-2/21 
 

- dle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1169/1 v k.ú. 
Pozořice, označeného novým parc.č. 1169/23, o výměře 21m2 dle GP č. 1755-6/2021, za kupní cenu 
5.910,- Kč s tím, že náklady za vypracování kupní smlouvy a správní poplatek za návrh  na vklad hradí 
kupující. Usnesení č. 233/ZM/24-2/21 
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- dle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, schvaluje nabytí částí pozemků z pozemku 

parc.č.817/1 část 817/3 o výměře 45m2, z pozemku parc. č. 820/1 část 820/4 o výměře 21m2, z 
pozemku parc. č. 820/1 část 820/5 o výměře 53m2 , vše v k.ú. Pozořice, dle GP 1760-50/2021 za cenu 
500,-Kč/m2  , tj. za celkovou částku 59.200,-Kč a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy a s dohodou o 
zániku služebnosti s tím, že náklady za vypracování kupní smlouvy a správní poplatek za návrh na 
vklad hradí kupující. Smlouva je přílohou zápisu. Usnesení č. 234/ZM/25-2/21  

 
 

- v souladu s § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na nákup 
části pozemku parc.č. 1569/23, o výměře 1091m2 v k.ú. Pozořice, dle GP č.1763 – 8/21, za částku 450 
Kč /m2, v celkové ceně 490.950,- Kč od Vodárenská akciová společnost, a. s. , sídlem  Soběšická 
820/156, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 49455842 s tím, že náklady za vypracování kupní smlouvy a správní 
poplatek za návrh na vklad hradí kupující. Usnesení č. 235/ZM/26-2/21  
 

- v souladu s § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, souhlasí s nabytím části pozemku parc.č. 
190/2, o výměře 11 m2 vzniklé oddělením z pozemku parc.č. 190 a s nabytím části pozemku parc.č. 
192/5, o výměře 18 m2 vzniklé oddělením části pozemku parc.č. 192/2, vše v k.ú. Pozořice, dle GP 
1757-30/2021 za cenu 600 Kč /m2 a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy za celkovou cenu 17.400,- Kč 
s tím, že náklady za vypracování kupní smlouvy a správní poplatek za návrh na vklad hradí kupující. 
Usnesení č. 236/ZM/27-2/21 

 
- v souladu s § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, souhlasí s nabytím ideální 1/2 pozemku 

parc.č. 1575/7 o výměře 1328 m2 a ideální 1/2 pozemku parc. č. 1575/8 o výměře 932,5 m2, vše v k.ú. 
Pozořice, za celkovou částku 63.294,- Kč a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s tím, že náklady za 
vypracování kupní smlouvy a správní poplatek za návrh na vklad hradí kupující. Usnesení č. 
237/ZM/28a-2/21 
 

- v souladu s § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, souhlasí s nabytím ideální 1/2 pozemku 
parc.č. 1575/7 o výměře 1328 m2 a ideální 1/2 pozemku parc. č. 1575/8 o výměře 932,5 m2, vše v k.ú. 
Pozořice, za celkovou částku 63.294,- Kč a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s tím, že náklady za 
vypracování kupní smlouvy a správní poplatek za návrh na vklad hradí kupující. Usnesení č. 
237/ZM/28b-2/21 
 

- a souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o Svozu a likvidaci komunálního odpadu pro městys 
Pozořice se společností RESPONO, a.s. se sídlem Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ 49435612. 
Dodatek č.1 smlouvy je přílohou zápisu. Usnesení č.  238/ZM/29-2/21  
 

- přistoupení Městyse k paktu starostů a primátorů týkající se otázek klimatu a energetiky a pověřuje 
starostu obce podpisem formuláře o přistoupení. Usnesení č. 239/ZM/30-2/21 
 

- v souladu s § 85 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, souhlasí s poskytnutím peněžitého daru ve 
výši 130.600,-Kč v rámci projektu Nový domov, chráněné bydlení pro klienty s poruchou autistického 
spektra spolku Tady to mám rád, z.s. se sídlem Mokrá 313, 664 04 Mokrá-Horákov, IČO: 27032582. 
Darovací smlouva je přílohou zápisu. Usnesení č. 240/ZM/31-2/21 
 

- souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo se společností JAMASTAV MORAVIA, a.s., 
Vojtěchov 11, Hvozd, IČO: 01586548 na vybudování 3 nových sloupů veřejného osvětlení v ulici 
Hostěnická za maximální částku 67.459,80 Kč včetně DPH. Usnesení č. 243/ZM/34a-2/21 
 

- a souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo se společností JAMASTAV MORAVIA, a.s., 
Vojtěchov 11, Hvozd, IČO: 01586548 na zhotovení nových obrub v délce 55 metrů v ulici Hostěnická 
za maximální částku 75.538,90 Kč včetně DPH. Usnesení č. 243/ZM/34b-2/21 
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- s vícepracemi a s uzavřením dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo se společností JAMASTAV MORAVIA, a.s., 
Vojtěchov 11, Hvozd, IČO: 01586548 na sanaci pláně SSO Pozořice za maximální částku 419.463,63 Kč 
včetně DPH. Usnesení č. 244/ZM/35a-2/21 
 

- a souhlasí s rozpočtem na dobudování tlakové splaškové kanalizace pro SSO Pozořice v maximální 
částce 211.749,18 Kč včetně DPH. Usnesení č. 244/ZM/35b-2/21 
 

- schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021 dle předloženého s těmito změnami: Výdaje poníženy o 
20.000,-Kč (PPV se zastupitelem Petrem Hromkem) a 229.200,-Kč (neschválení usnesení ohledně 
vybudování nové cesty k SSO). Celkové výdaje činí 2.038.400,-Kč. Tudíž zapojení úspory z minulých let 
(položka č.8115) kleslo na 4.361.200,-Kč. Usnesení č. 245/ZM/36-2/21 
 
 

• Zastupitelstvo neschvaluje: 

- dobudování příjezdové komunikace k SSO Pozořice z litého betonu včetně sanace podloží v 
maximální částce 229.113,79 Kč včetně DPH. Usnesení č. 244/ZM/35c-2/21 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………….     ………………………………………………………. 
Tereza Jiráčková – místostarostka     Ing. Aleš Krč - starosta 
 
 


