
Výpis usnesení ze zastupitelstva městyse, konaného dne 25.2.2020 

v obřadní síni radnice 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 9.12.2019 

- RO  č.16/2019, 17/2019 provedená radou městyse ve dnech 27. a 31.12.2019 a RO 1/2020 

provedené dne 11.2.2020 

Zastupitelstvo městyse schvaluje:  

- návrhovou komisi pro usnesení z jednotlivých bodů dnešního zastupitelstva ve složení Ing. 

Rostislav Fianta, Mgr. Jan Beneš a Ing. Miloš Tinka a jmenuje Ing. Milana Petra a Ing. 

Martina Kučeru ověřovateli zápisu o průběhu prvního zasedání zastupitelstva v r. 2020 - 

usnesení č. 120/ZM/84-1/20 

- dle § 85 odst. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nabytí pozemku p. č. 

1330/3 ostatní plocha o výměře 182 m2 v kat. území a obci Pozořice od vlastníka pí. Ing. 

Sylvy Kohoutové, Na Větřáku 332, Pozořice, za cenu 20 Kč/m2 s tím, že všechny náklady 

spojené s převodem hradí kupující. Návrh kupní smlouvy je přílohou zápisu – usnesení č. 

121/ZM/85-1/20.  

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

budoucí smlouvě kupní na část pozemku p. č. 1734/1 ost. plocha o celkové výměře 1192 m2 

v k. ú. Pozořice od vlastníka pozemku za cenu 26 Kč/m2 s tím, že všechny náklady spojené 

s převodem hradí kupující. Návrh kupní smlouvy je přílohou zápisu. Přesná výměra bude 

upřesněna budoucím geom. plánem – usnesení č. 122/ZM/86-1/20.  

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

budoucí smlouvě kupní na části pozemků p. č. 1735/14 orná půda o celkové výměře 4608 m2 

a p. č. 1756 trvalý travní porost o celkové výměře 5887 m2 v k.ú. Pozořice od vlastníka 

pozemku za cenu 300 Kč/m2. Návrh kupní smlouvy je přílohou zápisu.  Přesná výměra bude 

upřesněna budoucím geom plánem - usnesení č. 123/ZM/87-1/20. 

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

bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemku p. č. 213/4 ve vlastnictví ČR na 

Městysys  Pozořice. Náklady spojené s převodem jdou k tíži městyse – usnesení č. 

124/ZM/88-1/20 

- Zásady pro poskytování darů z rozpočtu městyse Pozořice dle předloženého upraveného 

návrhu – usnesení č- 125/ZM/89-1/20 

- dle § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí neinvestiční 

dotace TJ. Sokol Pozořice ve výši 120 tisíc Kč na úhradu energií a osazení 15 ks 

termoregulačních hlavic a pověřuje starosta podpisem veřejnoprávní smlouvy – usnesení č. 

126a/ZM/90a-1/20 

- dle § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí neinvestiční 

dotace Orel jednota Pozořice ve výši 120.000 Kč na úhradu energií, podporu činnosti a 

obnovy venkovního areálu a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy – usnesení č. 

126b/ZM/90b-1/20 

- dle § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí neinvestiční 



dotace SK Pozořice, z.s. ve výši 120, 0 tis. Kč na zajištění provozu sportovního klubu na rok 

2020 a rozvoje práce s mládeží – usnesení č. 126c/ZM/90c-1/20  

- dle § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí neinvestiční 

dotace Římskokatolické farnosti Pozořice ve výši 240.000 Kč na opravu soklů a poškozených 

omítek v interiéru kostela a 1. etapa výmalby v roce 2020 – usnesení č. 126d/ZM/90d-1/20 

- dle § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí neinvestiční 

dotace MC Človíček, z.s. . ve výši 60.000 Kč na úhradu provozních nákladů na činnost a chod 

mateřského centra  - usnesení č. 126e/ZM/90e-1/20 

 - změnu pořadí důležitosti chodníků v městysi Pozořice ze dne 2.9.2015 následovně: 

Kovalovická, Holubická (po býv. ZD), Úvoz Nad Ostrůvkem, Úvoz Loučky, Hostěnická 

pravá strana, Malé Lipky, Dolní Špalíček, Horní Špalíček, Pod Poustkou – usnesení č. 

127/ZM/91-1/20 

 - podpis dokumentu "Dohoda o cílech" jejíž obsahem je přijetí a závazek k realizaci opatření 

vzešlých z podnětů občanů v rámci projektu Audit family friendly community. Data nejzazší 

realizace jsou uvedeny u jednotlivých opatření -  usnesení č. 133/ZM/97-1/20. 

Zastupitelstvo městyse stanovuje: 

-  dle 84 odst. 2 písm. n) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s účinností od 

1.3.2020 odměny neuvolněným členům zastupitelstva městyse dle předloženého návrhu 

navýšení o 7 %, výše jednotlivých odměn je přílohou zápisu – usnesení č. 128/ZM/92-1/20 

Zastupitelstvo městyse rozhodlo: 

- dle § 84 odst. 2 písm. v) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o peněžitých 

plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce 

členů komisí rady městyse dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí zápisu –  

usnesení č. 129/ZM/93-1/20 

Zastupitelstvo městyse provádí: 

- rozpočtové opatření č. 2/2020 dle upraveného předloženého návrhu – usnesení č. 

130/ZM/94-1/20 

Zastupitelstvo městyse jmenuje:  

- výběrovou komisi pro výběr dodavatele zakázky malého rozsahu na rekonstrukci veřejného 

osvětlení v městysi Pozořice - usneesení č.  131/ZM/95-1/20 

- výběrovou komisi pro výběr dodavatele zakázky malého rozsahu na zhotovení chodníků 

v ulici Holubická a Kovalovická - usnesení č. 132/ZM/96-1/20 

 

 

...…………………………………   …………………………………. 

Tereza Jiráčková – místostarostka   Ing. Aleš Krč - starosta 

 

 

 

 



 

 


