USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva městyse Pozlovice č. 7/2020 konaného dne 9. 9. 2020
Usnesení č. 1/VII/2020/ZM
ZM Pozlovice určuje ověřovateli zápisu JUDr. Petra Coufalíka a Ing. Josefa Hampla, zapisovatelkou Ing. Evu
Gergelovou Richterovou a videozáznam k odvysílání záznamu jednání na infokanále a k uveřejnění na
internetu pořídí Ing. Dušan Richter.
(pro – 11, proti – 0, zdržel se – 2)
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/VII/2020/ZM
ZM Pozlovice schvaluje tento program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Zpráva o plnění usnesení ZM a činnosti RM
4) Výsledky hospodaření k 31. 8. 2020
5) Průběh a příprava investičních akcí
6) Majetkoprávní úkony
7) Různé, náměty zastupitelů, diskuse
8) Závěr
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Usnesení č. 3/VII/2020/ZM
ZM Pozlovice bere na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva městyse a zprávu o činnosti rady
městyse.
(pro - 13, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Usnesení č. 4/VII/2020/ZM
ZM Pozlovice bere na vědomí výsledky hospodaření městyse Pozlovice k 31. 8. 2020.
(pro - 13, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Usnesení č. 5/VII/2020/ZM
ZM Pozlovice pověřuje RM Pozlovice schválením dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci: „Stavební úpravy
mateřské školy na ulici Hlavní č. p. 36 v Pozlovicích“ do maximální výše 500.000 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem Dodatku č. 2 smlouvy o dílo.
(pro - 13, proti - 0, zdržel se - 0)
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/VII/2020/ZM
ZM Pozlovice bere na vědomí průběh a přípravu investičních akcí.
(pro - 13, proti - 0, zdržel se - 0)
Usnesení č. 7/VII/2020/ZM
ZM Pozlovice schvaluje prodej pozemku parc. č. 3376 o výměře 918 m2 v obci a k. ú. Pozlovice Povodí
Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, kupní cena na základě znaleckého posudku v době
prodeje, náklady spojené s prodejem hradí kupující.
(pro - 13, proti - 0, zdržel se - 0)
Usnesení č. 8/VII/2020/ZM
ZM Pozlovice schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 3463 o výměře 59 m2 v obci a k. ú. Pozlovice J. K.,
kupní cena ve výši 350 Kč/m2, náklady spojené

s prodejem hradí kupující, před prodejem proběhne geodetické zaměření.
(pro - 13, proti - 0, zdržel se - 0)
Usnesení č. 9/VII/2020/ZM
ZM Pozlovice ruší usnesení č. 15/V/2020/ZM ze dne 24. června 2020 a schvaluje směnit část pozemku parc.
č. st. 42 o výměře 0,26 m2, nově přidanému k pozemku parc. č. 2250/1, za cenu 70 Kč/m2, za pozemky parc.
č. 2249/4 o výměře 70 m2, parc. č. 2250/7 o výměře 2 m2 a parc. č. 2249/2 o výměře 4 m2 v obci a k. ú.
Pozlovice, za cenu 350 Kč/m2 M. a E. G., náklady spojené se směnou uhradí strany rovným dílem.
(pro - 13, proti - 0, zdržel se - 0)
Usnesení č. 10/VII/2020/ZM
ZM Pozlovice schvaluje dohodu o společném postupu přípravy a realizace stavby „Silnice III/4922:
Pozlovice“, č. SML/0543/20 s ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001,
760 01 Zlín.
(pro - 13, proti - 0, zdržel se - 0)
Usnesení č. 11/VII/2020/ZM
ZM Pozlovice schvaluje záměr prodat pozemky parc. č. 1389/4 o výměře 24 m2, parc. č. 1389/5 o výměře
53 m2 a parc. č. 1389/3 o výměře 632 m2 vše v obci a k. ú. Pozlovice A. D., kupní cena ve výši 501,18 Kč/m2,
náklady spojené s prodejem uhradí žadatel.
(pro - 12, proti - 0, zdržel se - 1)
Usnesení č. 12/VII/2020/ZM
ZM Pozlovice schvaluje záměr prodat pozemky parc. č. 1389/6 o výměře 420 m2 a parc. č. 1389/8 o výměře
31 m2 vše v obci a k. ú. Pozlovice J. Č. a Z. Č, kupní cena ve výši 501,18 Kč/m2, náklady spojené s prodejem
uhradí žadatel. Na části pozemku parc. č. 1389/6 bude zřízeno bezplatně právo služebnosti jízdy a chůze ve
prospěch vlastníka rekreační chaty na pozemku parc. č. st. 432.
(pro - 13, proti - 0, zdržel se - 0)
Usnesení č. 13/VII/2020/ZM
ZM Pozlovice schvaluje záměr prodat pozemky parc. č. 1389/7 o výměře 81 m2 a parc. č. 1389/9 o výměře
45 m2 vše v obci a k. ú. Pozlovice 1/6 p. J. Č, 1/6 Z. Č., 1/3 A. D. a 1/3 A. K, kupní cena ve výši 501,18 Kč/m2,
náklady spojené s prodejem uhradí žadatelé.
(pro - 12, proti - 0, zdržel se - 1)
Usnesení č. 14/VII/2020/ZM
ZM Pozlovice schvaluje záměr prodat jednotlivě pozemky parc. č. 2701 o výměře 1132 m2, parc. č. 2702
o výměře 123 m2 a parc. č. 2704/1 o výměře 588 m2 vše v obci a k. ú. Pozlovice obálkovou metodou, nejmenší
nabídková cena 350 Kč/m2, náklady spojené s prodejem uhradí žadatel.
(pro - 11, proti - 1, zdržel se - 1)

Pozlovice dne 14. 9. 2020

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.
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