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Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Pozořice 4/2021 

konaného dne 22.6.2021 od 18:00 hod. 

v obřadní síni radnice v Pozořicích  

 

• Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- kontrolu plnění úkolů z předešlých jednání zastupitelstva 

- zprávu o činnosti rady městyse od zastupitelstva městyse konaného dne 1.6.2021 

 

• Zastupitelstvo volí: 

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

Müller, Petr Hromek, Ing. Martin Kučera.  Usnesení č. 253/ZM/44a-4/21. 

- za ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva Ing. Jaromíra Červenku a Vojtěcha Řičánka a 

zapisovatelkou paní Janu Petrovou. Usnesení č. 253/ZM/44b-4/21. 

 

• Zastupitelstvo schvaluje: 

- dle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, směnu pozemku parc.č. 398/10 v k.ú. 

Kovalovice o výměře 8m2, zapsaného na listu vlastnictví č.736 v majetku městyse Pozořice za 

část pozemku parc.č. 400 v k.ú. Kovalovice o výměře 8 m2 zapsaného na listu vlastnictví č.161 

s tím, že náklady za vypracování oddělovacího GP, za vypracování směnné smlouvy a za návrh 

na vklad hradí navrhovatel směny a  dále pověřuje hospodářsko-správní oddělení předložit 

zastupitelstvu oddělovací GP a směnnou smlouvu ke schválení. Usnesení č. 254/ZM/45-4/21. 

- dle ust. § 84 odst. 2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, závěrečný účet městyse za rok 

2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a dalších příloh s vyjádřením 

souhlasu s celoročním hospodařením městyse bez výhrad. Závěrečný účet městyse za rok 

2020 je přílohou zápisu. Usnesení č. 255/ZM/46-4/21. 

- dle ust. § 84 odst. 2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku městyse Pozořice 

sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020 s tím, že poskytuje věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace městyse Pozořice. Veškeré podklady jsou založeny u 

účetní městyse. Usnesení č.  256/ZM/47-4/21. 
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- výsledek výběrového řízení na dodavatele „Výměna výtahu v budově Zdravotního střediska v 

Pozořicích“ a uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem SKYLIFT s.r.o., Dukelská třída 

189/102, 614 00 Brno, IČO 26935813 za celkovou částku 773.190,- Kč včetně DPH. Smlouva o 

dílo je přílohou zápisu. Usnesení č.  257/ZM/48-4/21. 

- výsledek výběrového řízení na dodavatele „Zametacího stroje“ a uzavření Kupní smlouvy 

s vítězným uchazečem Traktorservis-ML, s.r.o., Silůvky 87, 664 46 Silůvky, IČO 292644413 za 

celkovou částku 2.214.941,- Kč včetně DPH. Kupní smlouva je přílohou zápisu. Usnesení č.  

258/ZM/49-4/21. 

- uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo se společností JAMASTAV MORAVIA, a.s., Vojtěchov 

11, Hvozd, IČO: 01586548 na vícepráce u rekonstrukce Hasičské zbrojnice za maximální 

částku 120.786,33 Kč včetně DPH. Usnesení č. 259/ZM/50-4/21. 

- uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo se společností JAMASTAV MORAVIA, a.s., Vojtěchov 

11, Hvozd, IČO: 01586548 na dobudování tlakové splaškové kanalizace a sanaci pláně pro SSO 

Pozořice za celkovou částku 631.212,80 Kč včetně DPH. Usnesení č. 260/ZM/51-4/21. 

- rozpočtové opatření č. 5/2021 dle předloženého návrhu. Usnesení č. 261/ZM/52-4/21. 

 

• Zastupitelstvo pověřuje  

- starostu vypsáním výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace na rekonstrukci 

místní komunikace Pod Poustkou. Usnesení č. 262/ZM/53-4/21. 

- starostu objednáním projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na 

změnu vedení místní komunikace v křižovatce Na Městečku – Holubická. Usnesení č. 

263/ZM/54-4/21. 

 

 

 

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

Ing. Aleš Krč - starosta Tereza Jiráčková – místostarostka 

 

      
 

 


