
Výpis usnesení ze zastupitelstva městyse, konaného dne 18. 06. 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 28. 05. 2020 
 

Zastupitelstvo městyse volí:  

 návrhovou komisi pro usnesení z jednotlivých bodů dnešního zastupitelstva ve složení 
Vojtěch Řičánek, Mgr. Jan Beneš, Pavel Müller - Usnesení k bodu 2a) - č. 159/ZM/40a-
4/20 

Zastupitelstvo městyse určuje: 

 Mgr. Petru Kratěnovou, Ing. Jaromíra Červenku ověřovateli zápisu o průběhu čtvrtého 
zasedání zastupitelstva v r. 2020 - Usnesení k bodu 2b) - č. 159/ZM/40b-4/20 

Zastupitelstvo městyse revokuje: 

 usnesení ZM Pozořice č. 52/ZM/17-2/19 ze dne 23. 04. 2019 (ve znění dle § 85 písm. a) 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, koupi pozemků p. č. 140 ost. plocha o 
výměře 386 m2 a pozemku p. č. 141 ost. plocha o výměře 368 m2 od Římskokatolické 
farnosti Pozořice za dohodnutou kupní cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem za 75.400,- Kč s tím, 
že veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující) - Usnesení č. 160/ZM/41-4/20 

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje:  

 ve znění dle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, koupi 
pozemků p. č. 140 ost. plocha o výměře 386 m2 k. ú. Pozořice a pozemku p. č. 141 ost. 
plocha o výměře 368 m2 k.ú. Pozořice od Římskokatolické farnosti Pozořice za 
dohodnutou kupní cenu 100.000,- Kč celkem s tím, že veškeré nálady spojené 
s převodem hradí kupující. Kupní smlouva je přílohou zápisu č. 4. - Usnesení č. 
161/ZM/42-4/20 

 zprávu o přezkumu hospodaření městyse Pozořice za rok 2019. Zpráva je přílohou 
zápisu. - usnesení č. 162/ZM/43-4/20 

 závěrečný účet městyse za rok 2019 v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, zprávu auditorské firmy TOP AUDITING, spol. s r. o. za rok 2019 
v souladu s § 17  odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Závěrečný 
účet obce za rok 2019 je přílohou zápisu. - usnesení č. 163/ZM/44-4/20 

 v souladu s § 84  odst 2) písm b) zákona č. 128/2000 Sb., schvaluje  účetní závěrku 
městyse Pozořice sestavenou  k rozvahovému dni 31.12.2019. Schvalovaná účetní 
závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 
Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 
jednotek věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace městyse Pozořice. 
Účetní závěrka je přílohou zápisu č. 7 - usnesení č. 164/ZM/45-4/20 

 Zastupitelstvo městyse dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
v účinném znění, schvaluje uzavření smlouvy mezi Městysem Pozořice a Společnosti pro 
výstavbu komunikace v ulici Metoděje Kocourka, která má navázat na uzavřenou smlouvu 
o výstavbě - ze dne 04. 10 2018, usnesení č. 325/ZM/47-4/18. Důvodem je zpřesnění a 
doplnění pravidel a současně zapojení do výstavby i Společníky, kteří nebyli mezi 
Původními vlastníky, resp. vypustit ty Původní vlastníky, kteří již nemají být Společníky. - 
Usnesení k bodu 8a) - č. 165/ZM/46-4/20 



 uzavření Dohody o převodu investorství mezi Městysem Pozořice a Společnosti pro 
výstavbu komunikace v ulici Metoděje Kocourka, která převádí práva a povinnosti 
v rozsahu, které se týkají výstavby Komunikace – SO 01 a Veřejné osvětlení – SO 07. - 
usnesení k bodu 8b) - č. 166/ZM/47-4/20 

 rozpočtové opatření č. 9/2020, které je přílohou zápisu. č. 8 - usnesení k bodu 9 -            
č. 167/ZM/48-4/20 

 
 
 
 

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

 

 

 

 


