
Výpis usnesení ze zastupitelstva městyse, konaného dne 15. 09. 2020 

v zasedací místnosti Úřadu městyse Pozořice, 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 18. 06. 2020 
 

Zastupitelstvo městyse volí:  

• návrhovou komisi pro usnesení z jednotlivých bodů dnešního zastupitelstva ve složení Petr 
Hromek, Ing. Martin Kučera, Pavel Müller – usnesení č. 168/ZM/49a-5/20 

Zastupitelstvo městyse určuje: 

• Mgr. Petru Kratěnovou, Mgr. Miloslava Honka ověřovateli zápisu o průběhu čtvrtého 
zasedání zastupitelstva v r. 2020 - usnesení č. 169/ZM/49b-5/20 

Zastupitelstvo městyse souhlasí: 

• s pověřením finančního výboru k sestavení rozpočtu pro rok 2021 ve spolupráci s tajemnicí 
městyse, do 15. 11. 2020.  - usnesení č. 170/ZM/50-5/20 

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

ideální 1/8 části pozemků par. č. 1735/16 orná půda o celkové výměře 9246 m2 (jedna 

osmina 1155,75 m2), 1735/17 orná půda o celkové výměře 3420 m2 (jedna osmina 427,5 

m2), 1735/18 orná půda o celkové výměře 2447 m2 (jedna osmina 305,875 m2), 1737/14 

orná půda o celkové výměře 2369 m2 (jedna osmina 296,125 m2), 1737/15 orná půda o 

celkové výměře 1309 m2 (jedna osmina 163,625 m2), 1737/16 orná půda o celkové výměře 

1208 m2 (jedna osmina 151 m2)  o celkové výměře 2499,875 m2, vše v k.ú. Pozořice 

zapsaném na LV 254 od majitele pozemku za celkovou kupní cenu ve výši 69.996,50 Kč 

(slovy: šedesát devět tisíc devět set devadesát šest korun českých padesát haléřů) celkem 

s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující. Kupní smlouva je přílohou 

zápisu č. 5. – usnesení č. 172/ZM/52-5/20  

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

ideální ½ části pozemku par. č. 1727/153 orná půda o celkové výměře 8560 m2 (jedna 

polovina 4280 m2), v k. ú. Pozořice zapsaném na LV 483 od majitele pozemku za celkovou 

kupní cenu ve výši 125.000, - Kč (slovy: sto dvacet pět tisíc korun českých) celkem s tím, 

že veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující. Kupní smlouva je přílohou zápisu 

č. 6. – usnesení č. 173/ZM/53-5/20 

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje:  

• dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění, uzavření 
smlouvy na částku 957.826, - Kč s DPH (slovy: devět set sedmdesát šest tisíc tři sta korun 
českých) - „Výstavba chodníků v ulicích Kovalovická a Holubická u školy – vícepráce“ mezi 
Městysem Pozořice a s firmou JAMASTAV MORAVIA, a.s., IČO: 01586548, Vojtěchov 11, 
798 55 Hvozd. Smlouva je přílohou zápisu č. 9. - Usnesení č. 176/ZM/56-5/20 

• v souladu s § 84 odst. 2, písm. t) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění udělení 
ocenění Městyse skautskému středisku Pozořice při příležitosti 30. výročí činnosti 
skautského střediska Pozořice. Návrh je přílohou zápisu. č. 11. - usnesení č. 178/ZM/58-
5/20 

• uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090005689 pro stavbu 
„Pozořice, přeložka VN, hřbitov“ (číslo: 1030063838) v lokalitě: parcely č. 145, 144, 194, 
136, 135, 210, (pozemek) v katastrálním území Pozořice. Smlouvu uzavřou firma E.ON 



Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7 a Městys 
Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou Ing. Alešem Krčem. 
Smlouva je přílohou zápisu č. 12. - Usnesení č. 179/ZM/59-5/20 

• rozpočtové opatření č. 11/2020 dle předloženého návrhu, které je přílohou zápisu, s 
doplněním o částku 331.000, - Kč včetně DPH. (Smlouva o přeložce zařízení distribuční 
soustavy č. 9090005689 pro stavbu „Pozořice, přeložka VN, hřbitov“). RO je přílohou zápisu 
č. 13. - usnesení č. 180/ZM/60-5/20 

 
 
Zastupitelstvo městyse nesouhlasí 

• se zveřejněním záměru prodeje části obecního pozemku par. č. 76/1 zahrada o celkové 
výměře 300 m2. – usnesení č. 171/ZM/51-5/20  

• v souladu s § 85 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s postoupením 
Smlouvy o právu k provedení stavby se společností Goodman Czech Republic s.r.o. na 
společnost InPark Alpha, Holubice s.r.o. Smlouva je přílohou zápisu č. 7. - usnesení č. 
174/ZM/54-5/20  

• dle § 1895 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění, s postoupením 
Dohody o postoupení Smlouvy darovací a o spolupráci stavby se společností Goodman 
Czech Republic s.r.o. na společnost InPark Alpha, Holubice s.r.o. a pověřuje 
starostu dalším jednáním se společností Goodman Czech Republic s.r.o. a přípravou 

ukončení dohody o spolupráci.  Smlouva je přílohou zápisu č. 8. - usnesení č. 175/ZM/55-

5/20  
 
Zastupitelstvo městyse pověřuje 

• Zastupitelstvo městyse Pozořice pověřuje starostu k vyvolání jednání s okolními obcemi o 

možném uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové základní 

školy s okolními obcemi podle ustanovení § 178 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb, o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

v platném znění a projednání přípravy smlouvy o podílení se na výstavbě nové školy 

(přístavby) a  spolufinancování investičních nákladů v souvislosti se zvýšením kapacity ZŠ. 

Dohoda je přílohou zápisu č. 10. - usnesení č. 177/ZM/57-5/20 

 
 
 
 

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

 

 

 

 


