USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce č. IV/2008 konaného dne 6. 5. 2008
Usnesení č. 1/IV/2008/ZO
ZO schvaluje program 4. jednání v r. 2008 uvedený na pozvánce.
(pro – 13, proti – 0, zdržel se - 0)
Usnesení č. 2/IV/2008/ZO
ZO Pozlovice schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. Josefa Hampla a Alenu Tomaiovou.
(pro - 11, proti – 0, zdržel se – 2)
Usnesení č. 3/IV/2008/ZO
ZO Pozlovice schvaluje zapisovatelkou jednání Bc. Bronislavu Coufalíkovou a schvaluje pořízení
videozáznamu Dušanem Richterem.
(pro - 13, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 4/IV/2008/ZO
ZO Pozlovice schvaluje vedení diskuse k jednotlivým bodům zvlášť, hlasovat se bude veřejně zdvižením
ruky. Hlasy bude sčítat Bc. Bronislava Coufalíková.
(pro - 13, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 5/IV/2008/ZO
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ZO a činnosti RO.
(pro - 13, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 6/IV/2008/ZO
ZO schvaluje uspořádání referenda o tom, zda-li občané akceptují podstoupení rizika potenciální ztráty cca
500 tis. Kč z obecního rozpočtu v případě, že dotace na realizaci letního koupání bude nižší než 65 %
z pořizovací ceny díla a nebude zajištěno financování z dalších zdrojů.
(pro - 5, proti – 8, zdržel se – 1) – usnesení nebylo přijato
Usnesení č. 7/IV/2008/ZO
ZO schvaluje, že obec Pozlovice nebude předkládat žádost o financování projektu Koupaliště u Luhačovické
přehrady za předpokladu, že město Luhačovice bude žádat o celou výši částky ve výzvě ROP, opatření 3.1
s tím, že obci Pozlovice bude poskytnuta kompenzace ve výši min. 20 mil. Kč do 3 let na projekty
realizované v obci.
(pro - 3, proti – 8, zdržel se – 3) – usnesení nebylo přijato
Usnesení č. 8/IV/2008/ZO
ZO ukládá starostce obce vybrat před podpisem smlouvy o dílo provozovatele koupaliště a podepsat
smlouvy o smlouvách budoucích na spolufinancování s podnikatelskými subjekty tak, aby z rozpočtu obce
Pozlovice byly hrazeny náklady do 3 mil. Kč.
(pro - 6, proti – 8, zdržel se – 0) – usnesení nebylo přijato
Usnesení č. 9/IV/2008/ZO
ZO schvaluje veřejnou zakázku na služby Koupaliště u Luhačovické přehrady – projektová dokumentace a
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Ing. Vladimírem Lochmanem
v souladu s nabídkou uchazeče.
(pro - 8, proti – 6, zdržel se – 0)
Usnesení č. 10/IV/2008/ZO
ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Obcí Pozlovice a Městem Luhačovice, na základě
které Město Luhačovice poskytne Obci Pozlovice částku ve výši 10 mil. Kč na realizaci stavby Koupaliště u
Luhačovické přehrady a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
(pro - 14, proti – 0, zdržel se – 0)

Usnesení č. 11/IV/2008/ZO
ZO schvaluje financování projektového záměru „Rozvoj infrastruktury vedoucí k úsporám a využití sluneční
energie“ v celkové výši 6,5 mil. Kč a přijetí úvěru ve výši do 6,5 mil. Kč k profinancování platby dotace na
tento záměr.
(pro - 14, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 12/IV/2008/ZO
ZO schvaluje smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Obcí Pozlovice a Obcí Čachtice a
prohlášení o partnerství k projektu „Rozvoj infrastruktury vedoucí k úsporám a využití sluneční energie“.
(pro - 14, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 13/IV/2008/ZO
ZO schvaluje smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s Jiřím Pechou, Broučkova 406, Zlín při realizaci
projektu Vyhlídka II v Pozlovicích.
(pro - 14, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 14/IV/2008/ZO
ZO schvaluje smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci se společností Zálesí a. s. Luhačovice,
Uherskobrodská 119 při realizaci projektu Rekonstrukce a přístavba hotelu Pohoda v Pozlovicích.
(pro - 14, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 15/IV/2008/ZO
ZO schvaluje nabídnout k prodeji pozemky v obci a k. ú. Pozlovice, které nebudou využitelné pro příjezdy
nebo přístupy do oblasti Křapodola.
(pro - 11, proti – 3, zdržel se – 0)
Usnesení č. 16/IV/2008/ZO
ZO ukládá starostce obce nabídnout majitelům rekreačních chat pozemky v oblasti Křapodola v obci a k. ú.
Pozlovice za cenu 500,- Kč/m2.
(pro - 7, proti – 4, zdržel se – 3) – usnesení nebylo přijato.
Usnesení č. 17/IV/2008/ZO
ZO ukládá starostce obce nabídnout majitelům rekreačních chat pozemky v oblasti Křapodola v obci a k. ú.
Pozlovice cenu za 350,- Kč/m2.
(pro - 5, proti – 7, zdržel se – 2) – usnesení nebylo přijato.
Usnesení č. 18/IV/2008/ZO
ZO ukládá starostce obce nabídnout majitelům rekreačních chat pozemky v oblasti Křapodola v obci a k. ú.
Pozlovice cenu za 350,- Kč/m2.
(pro - 5, proti – 6, zdržel se – 3) – usnesení nebylo přijato.
Usnesení č. 19/IV/2008/ZO
ZO ukládá starostce obce nabídnout majitelům rekreačních chat pozemky v oblasti Křapodola v obci a k. ú.
Pozlovice cenu za 450,- Kč/m2.
(pro - 9, proti – 0, zdržel se – 5)

Pozlovice dne 13. 5. 2008
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