
Výpis usnesení ze zastupitelstva městyse, konaného dne 08. 12. 2020 

v 18:00 hod., ve velkém sále Dělnického domu v Pozořicích. 

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: 

• splnění nebo rozpracování úkolů z minulých jednání zastupitelstev 

• zprávu o činnosti rady městyse od zastupitelstva městyse konaného dne 15. 09. 2020 
 

Zastupitelstvo městyse volí:  

• návrhovou komisi pro usnesení z jednotlivých bodů dnešního zastupitelstva ve složení Mgr. 
Petra Kratěnová, Ing. Jaromír Červenka, Mgr. Miloslav Honek – usnesení č. 181/ZM/61a-
6/20. 

Zastupitelstvo městyse určuje: 

• Bc. Pavla Buchtu a Vojtěcha Řičánka ověřovateli zápisu o průběhu čtvrtého zasedání 
zastupitelstva v r. 2020 - usnesení č. 181/ZM/61b-6/20. 

Zastupitelstvo městyse souhlasí: 

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

s nákupem ideální části pozemku par. č. 1168/24 ostatní plocha o celkové výměře 36 m2 

(jedna šestina 6 m2), o celkové výměře 6 m2 vše v k.ú. Pozořice zapsaném na LV 1362 za 

kupní cenu 400,- Kč/m2 (slovy: čtyři sta korun českých/m2) a uzavřením kupní smlouvy s 

prodávajícím za celkovou kupní cenu ve výši 2.400, - Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta korun 

českých) celkem s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující Kupní 

smlouva je přílohou zápisu č. 3. – usnesení č. 182/ZM/62-6/20; 

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

s nákupem ideální části pozemku par. č. 1168/24 ostatní plocha o celkové výměře 36 m2 

(jedna šestina 6 m2), o celkové výměře 6 m2 vše v k.ú. Pozořice zapsaném na LV 1362 za 

kupní cenu 400,- Kč/m2 (slovy: čtyři sta korun českých/m2) a uzavřením kupní smlouvy s 

prodávajícím za celkovou kupní cenu ve výši 2.400, - Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta korun 

českých) celkem s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující. Kupní 

smlouva je přílohou zápisu č. 4. – usnesení č. 183/ZM/63-6/20; 

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

s nákupem ideální části pozemku par. č. 1168/24 ostatní plocha o celkové výměře 36 m2 

(jedna šestina 6 m2), o celkové výměře 6 m2 vše v k.ú. Pozořice zapsaném na LV 1362 za 

kupní cenu 400,- Kč/m2 (slovy: čtyři sta korun českých/m2) a uzavřením kupní smlouvy s 

prodávajícím za celkovou kupní cenu ve výši 2.400, - Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta korun 

českých) celkem s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující. Kupní 

smlouva je přílohou zápisu č. 5. - usnesení č. 184/ZM/64-6/20; 

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

s nákupem ideální části pozemku par. č. 1168/24 ostatní plocha o celkové výměře 36 m2 

(jedna šestina 6 m2), o celkové výměře 6 m2 vše v k.ú. Pozořice zapsaném na LV 1362 za 

kupní cenu 500,- Kč/m2 (slovy: pět set korun českých/m2) a uzavřením kupní smlouvy s 

prodávajícím za celkovou kupní cenu ve výši 3.000, - Kč (slovy: tři tisíce korun českých) 

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

přílohou zápisu č. 6. – usnesení č. 185/ZM/65-6/20; 

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

s přijmutím daru ideální části pozemku par. č. 1168/24 ostatní plocha o celkové výměře 36 

m2 (1/21 1,71 m2), o celkové výměře 1,71 m2, vše v k.ú. Pozořice zapsaném na LV 1362 a 

uzavřením darovací smlouvy s dárcem s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí 

obdarovaný. Darovací smlouva přílohou zápisu č. 7. - usnesení č. 186/ZM/66-6/20; 



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

s přijmutím daru ideální části pozemku par. č. 1168/24 ostatní plocha o celkové výměře 36 

m2 (1/21 1,71 m2), o celkové výměře 1,71 m2, vše v k.ú. Pozořice zapsaném na LV 1362 a 

uzavřením darovací smlouvy s dárcem s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí 

obdarovaný. Darovací smlouva je přílohou zápisu č. 8. - usnesení č. 187/ZM/67-6/20; 

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

s přijmutím daru ideální části pozemku par. č. 1168/24 ostatní plocha o celkové výměře 36 

m2 (1/21 1,714286 m2), o celkové výměře 1,714286 m2, vše v k.ú. Pozořice zapsaném na 

LV 1362 a uzavřením darovací smlouvy s dárcem s tím, že veškeré náklady spojené 

s převodem hradí obdarovaný. Darovací smlouva je přílohou zápisu č. 9. - usnesení č. 

188/ZM/68-6/20; 

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

s nákupem ideální 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 a uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím 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. 10. - usnesení č. 189/ZM/69-6/20; 

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

s nákupem ideální části pozemků par. č. 1735/16 orná půda o celkové výměře 9246 m2 

(jedna čtvrtina 2311,5 m2), 1735/17 orná půda o celkové výměře 3420 m2 (jedna čtvrtina 

855 m2), 1735/18 orná půda o celkové výměře 2447 m2 (jedna čtvrtina 611,75 m2), 1737/14 

orná půda o celkové výměře 2369 m2 (jedna čtvrtina 592,25 m2), 1737/15 orná půda o 

celkové výměře 1309 m2 (jedna čtvrtina 327,25 m2), 1737/16 orná půda o celkové výměře 

1208 m2 (jedna čtvrtina 302 m2)  o celkové výměře 4.999,75 m2 vše v k.ú. Pozořice 

zapsaném na LV 254 a uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím za celkovou kupní cenu 

ve výši 139.993, - Kč (slovy: jedno sto třicet devět tisíc devět set devadesát tři korun 

českých) celkem s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující. Kupní 

smlouva je přílohou zápisu č. 11. - usnesení č. 190/ZM/70-6/20; 

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

s prodejem ideální poloviny části obecního pozemku par. č. 357/1 ostatní plocha o celkové 

výměře 52 m2 (viz příloha) dle geometrického plánu a uzavřením kupní smlouvy s kupujícími 

za celkovou kupní cenu ve výši 1.040, - Kč (slovy: jeden tisíc čtyřicet korun českých) celkem 

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

zápisu č. 12. - usnesení č. 191/ZM/71-6/20; 

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

s prodejem části obecního pozemku par. č. 357/2 ostatní plocha o celkové výměře 20 m2 

(viz příloha) dle geometrického plánu a uzavřením kupní smlouvy s kupující za celkovou 

kupní cenu ve výši 400,- Kč (slovy: čtyři sta korun českých) celkem s tím, že veškeré 

náklady spojené s převodem hradí kupující. Kupní smlouva je přílohou zápisu č. 13. - 

usnesení č. 192/ZM/72-6/20; 

• v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, souhlasí 

s ukončením spolupráce se společností Goodman Czech Republic s.r.o.. Návrh je přílohou 

zápisu. č. 25. - usnesení č. 204/ZM/84-6/20. 

 

 



Zastupitelstvo městyse schvaluje:  

• dle § 84 odst. 2 písm. v) zák. č. 1282000 Sb., o obcích, v platném znění, odměny členů fin. 
výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva dle předloženého návrhu předsedy finančního 
výboru Zpráva je přílohou zápisu č. 14. - usnesení č. 193/ZM/73-6/20; 

• dle § 84 odst. 2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, návrh rozpočtu 
Městyse Pozořice pro rok 2021 s těmito změnami či doplněním: úpravou zaokrouhlení na 
celé sto koruny, změna částek u paragrafu 1012, 3631. Návrh rozpočtu je přílohou zápisu 
č. 15. - usnesení č. 194/ZM/74-6/20; 

• střednědobý výhled rozpočtu městyse Pozořice na období 2022-2024 v souladu s § 3 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů.  Rozpočtový výhled je přílohou zápisu č.16. - usnesení č. 195/ZM/75-

6/20; 

• podání žádosti o dotaci na místní komunikace Malé Lipky, poskytovatel MMR, z programu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021, podprogram DT 117d8210A Podpora obnovy 
místních komunikací a souhlasí se zajištěním finančních prostředků na spolufinancování 
akce ve výši podílu vlastních zdrojů, dle stanovených podmínek dotace. - usnesení č. 
197/ZM/77-6/20; 

• podání žádosti o dotaci na dopravní infrastrukturu parkoviště před hřbitovem, poskytovatel 
MMR, z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021, podprogram DT 117d8210C – 
Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury a souhlasí se zajištěním 
finančních prostředků na spolufinancování akce ve výši podílu vlastních zdrojů, dle 
stanovených podmínek dotace. - usnesení č. 198/ZM/78-6/20; 

• podání žádosti o dotaci na obnovu míst pasivního a aktivního odpočinku, hřiště Na rybníku, 
poskytovatel MMR, z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021, podprogram DT 
117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku a souhlasí 
se zajištěním finančních prostředků na spolufinancování akce ve výši podílu vlastních 
zdrojů, dle stanovených podmínek dotace. - usnesení č. 199/ZM/79-6/20; 

• v souladu s § 84 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje úpravu 
Programu rozvoje městyse Pozořice 2016–2021 - usnesení č. 200/ZM/80-6/20; 

• předložený návrh Zprávy o uplatňování územního plánu městyse Pozořice za období 2016-
2020 a pokyny pro zpracování změny č. 2 územního plánu Pozořice, v souladu s § 55 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zpráva 
je přílohou č. 26. - usnesení č. 205/ZM/85-6/20; 

• dle § 84 odst. 2 písm. v) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odměny členů 
kontrol výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva dle předloženého návrhu předsedy kontr. 
výboru. Zpráva je přílohou zápisu č. 28. - 207/ZM/87-6/20. 

 
Zastupitelstvo městyse jmenuje 

• komisi ve složení Ing. Jaromír Červenka, Petr Hromek, Mgr. Jan Beneš, Ing. Aleš Krč 
k veřejné zakázce na zhotovitele sběrného dvora. - usnesení č. 201/ZM/81-6/20; 

• komisi ve složení Ing. Jaromír Červenka, Ing. Milan Petr, Mgr. Petra Kratěnová, Ing. Aleš 
Krč k veřejné zakázce na zhotovitele veřejného osvětlení a chodníku na Hostěnické, úsek 
Jezerská – Oulehla. - usnesení č. 203/ZM/83-6/20; 

• jmenuje komisi ve složení Ing. Jaromír Červenka, Ing. Miloš Tinka, Ing. Martin Kučera, Ing. 
Aleš Krč k veřejné zakázce na rekonstrukci interiéru hasičské zbrojnice. - usnesení č. 
202/ZM/82-6/20. 

 
Zastupitelstvo městyse vydává 

• vydává OZV č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu 
a stanovení eko bodu ve výši 2 Kč/bod. Návrh vyhlášky je přílohou zápisu č. 17. - usnesení 
č. 196/ZM/76-6/20. 

Zastupitelstvo městyse provádí 



• rozpočtové opatření č. 14/2020 dle předloženého návrhu, které je přílohou zápisu. RO je 

přílohou zápisu č. 27. - usnesení č. 206/ZM/86-6/20. 

 

 

 
 
 

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

 

 

 

 


