
Výpis usnesení ze zastupitelstva městyse, konaného dne 14.5.2020 

na školní zahradě p.ř. 660/1 v Pozořicích v 16,00 hod. 

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: 

- splnění nebo rozpracování úkolů z minulých jednání zastupitelstev 

- zprávu o činnosti rady městyse od zastupitelstva městyse konaného dne 25.2.2020 

- závazné stanovisko orgánu územního plánování a památkové péče, odboru výstavby, MěÚ 
Šlapanice k záměru „PUMPTRACK Pozořice“ 
- rozpočtová opatření č. 3/2020, 4/2020 a 5/2020 provedená radou městyse  

- vyjádření zpracovatele územního plánu Ing. Kabeláče k pozemkům z Panské zahrady p.č. 

76/1, 50/3, 50/2, 50/6 a 50/1 v k.ú. Pozořice 
 

Zastupitelstvo městyse schvaluje:  

- dle § 85 odst. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, souhlas s provedením 
stavby „Pozořice, parkoviště u obchodního centra, část SO 01- Parkoviště“. – usnesení č. 
135/ZM/16-2/20  

- dle § 85 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, souhlas s provedením 
stavby prodloužení obecní splaškové kanalizace k p. č. 1313/1 na ul. Na Větřáku se záměrem 
stavby RD na obecních pozemcích p. č. 1168/16 a 1168/28 – usnesení č. 136/ZM/17-2/20 
 
- uložení 15 mil. Kč na účet u Sberbank.s výpovědní dobou 30 dní a s úročením minimálně 
0,6% - usnesení č. 137/ZM/18-2/20 
 
- dle § 84 odst. 2 písm. r) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o 
spolupráci a financování projektu „Stavba integrované sítě bezpečných cyklostezek na 
Šlapanicku: etapa Pozořicko“– usnesení č. 138/ZM/19-2/20 
 
- dle § 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje směrnici 

k používání sociálního fondu –- usnesení č. 139/ZM/20-2/20 

- schvaluje změnu PD chodníku Úvoz-Hostěnická v prostoru napojení k vodojemu Loučky – 

usnesení č. 140/ZM/21-2/20 

- dle § 85 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene SB/12/20  - „Pozořice, Úvoz – Hostěnická – rekonstrukce 

veřejného osvětlení“ - usnesení č. 141/ZM/22-2/20 

 - výběr dodavatele firma JAMASTAV MORAVIA, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 
2,749.904,48 Kč bez DPH na veřejnou zakázku s názvem „Výstavba chodníků v ulicích 
Kovalovická a Holubická u školy“ – usnesení 142a/ZM/23a-2/20 

 
-  uzavření smlouvy o dílo s firmou JAMASTAV MORAVIA, za nabídkovou cenu 2,749.904,48 

Kč bez DPH –- usnesení č. 142b/ZM/23b-2/20  

 
- opravu chodníku Za Myslivnou svépomocí –  usnesení č. 144/ZM/25-2/20 
- bod Úpravy strategického plánu vypustit z programu jednání dnešního zastupitelstva –  
usnesení č. 145/ZM/26-2/20 
 
- dle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí neinvestiční  a 
investiční dotace občanskému projektu, ve výši 115.318 Kč na vybudování dětského hřiště 



s posezením pro veřejnost na pozemku ve vlastnictví městyse p.č. 1537/65 v horní části a 
pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy s tím, že 40000 (neinvestiční dotace) je 
určeno na úpravu dětského hřiště u šaten  - usnesení č. 146/ZM/27-2/20 
 
- uzavření dodatku č. 2 o ceně díla ve výši 491.744,16 Kč, smlouvy o dílo „Multifunkční hřiště 
Pozořice“ s firmou JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna - usnesení č. 
147/ZM/28-2/20  
 
 Zastupitelstvo městyse volí:  
- návrhovou komisi pro usnesení z jednotlivých bodů dnešního zastupitelstva ve složení Mgr. 
Petra Kratěnová, Bc. Pavel Buchta a Mgr. Miloslav Honek a určuje Petra Hromka a Mgr. Idu 
Kárnou ověřovateli zápisu o průběhu druhého zasedání zastupitelstva v r. 2020 – usnesení 
č. 133/ZM/14-2/20 

 
Zastupitelstvo městyse pověřuje: 

- starostu objednáním u Ing. Rambouska vypracování PD křižovatky ulice Na Městečku a 

silnice III. tř. 383 tak, že dojde k úpravě vnějšího oblouku křižovatky – usnesení č. 

134/ZM/15-2/20 

 
 Zastupitelstvo městyse vyslovuje souhlas: 
- dle § 84 odst. 2 písm. p) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění uzavření 
pracovněprávního vztahu mezi obcí a zastupitelem Ing. Jaromírem Červenkou, stavební dozor 
„Chodníky Holubická u školy a Kovalovická –- usnesení č. 143/ZM/24-2/20 
 
- se zpracováním územní studie v lokalitě S1 - usnesení č. 148/ZM/29-2/20¨ 
 
- s vypracováním projektového záměru na vyřešení příjezdu přes lokalitu Panské zahrady k   
p.č. 76/1, 50/3, 50/2, 50/6, 50/1 v k.ú. Pozořice – usnesení č. 151/ZM/32-2/20 

 
Zastupitelstvo městyse ruší: 
- dle § 84 odst. 2 písm.q) zákč.. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Obecní policii 
Pozořice – usnesení č. 149a/30a-2/20 
 
Zastupitelstvo městyse vydává: 
- obecně závaznou vyhlášku o zrušení obecní policie.- usnesení č. 149b/ZM/30b-2/20 
 
Zastupitelstvo městyse provádí: 
- rozpočtová opatření dle předloženého návrhu s těmito úpravami: na výdajové straně vypustit 
nákup pozemku 1840/2, vypustit kříž v hájíčku ve výši 220,0 tis. Kč, navýšit PD VO Úvoz-
Holubická na 95,0 tis. Kč, vypustit + 4.000,0 tis. Kč na revitalizaci VO v obci, podle toho upravit 
rezervu na § 6409 a upravit financování na pol. 8118 na 15,2 tis. Kč, případně nezapojovat pol 
8115 - usnesení č. 150/ZM/31-2/20 
 

 
Ing. Aleš Krč – starosta     Tereza Jiráčková - místostarostka 
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