USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva městyse Pozlovice č. 2/2022 konaného dne 13. 4. 2022

Usnesení č. 1/II/2022/ZM
ZM Pozlovice určuje ověřovateli zápisu Ing. Bohumila Vráblíka a Václava Sedláře, zapisovatelkou
Bc. Monika Kudelková Pešková a videozáznam k odvysílání záznamu jednání na infokanále a
k uveřejnění na internetu pořídí Romana Zemková.
(pro – 11, proti – 0, zdržel se – 2)
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/II/2022/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) Územní studie lokalit SO45 a SO48
5) Výsledky hospodaření k 31. 3. 2022, rozpočtové opatření č. 1/2022
6) Průběh a příprava investičních akcí
7) Majetkoprávní úkony
8) Různé, náměty zastupitelů, diskuse
9) Závěr
(pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Usnesení č. 3/II/2022/ZM
ZM Pozlovice bere na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva městyse a zprávu o činnosti
rady městyse.
(pro - 14, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Usnesení č. 4/II/2022/ZM
ZM Pozlovice schvaluje územní studii US 11 (lokalita 45) a US 12 (lokalita 48).
(pro - 13, proti – 0, zdržel se – 1)
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Usnesení č. 5/II/2022/ZM
ZM Pozlovice neschvaluje pořízení změny Územního plánu městyse Pozlovice dle § 55a stavebního
zákona zkráceným postupem u pozemků parc. č. 2831 a 2832.
(pro - 12, proti – 1, zdržel se – 1)
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/II/2022/ZM
ZM Pozlovice bere na vědomí výsledky hospodaření městyse Pozlovice k 31. 3. 2022.
(pro - 14, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/II/2022/ZM
ZM Pozlovice schvaluje příspěvek ve výši 100.000 Kč obci Podhradí na záchranné práce hradu
Starý Světlov.
(pro - 14, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Usnesení č. 8/II/2022/ZM
ZM Pozlovice schvaluje poskytnutí zápůjčky 300.000 Kč spol. Služby městyse Pozlovice s.r.o.,
Hlavní 51, 763 26 Pozlovice, IČ: 29218934 se splacením do 30. 9. 2022, úrok ve výši 6 % p. a.
(pro - 14, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Usnesení č. 9/II/2022/ZM
ZM Pozlovice schvaluje rozpočtové opatření č.1/2022.
(pro - 14, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Usnesení č. 10/II/2022/ZM
ZM Pozlovice schvaluje smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací ve vlastnictví
spol. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9. Cena přeložky dle odhadu 791.046
Kč bez DPH.
(pro - 13, proti – 0, zdržel se – 1)
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/II/2022/ZM
ZM Pozlovice schvaluje smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících, číslo smlouvy: 4000243873 a 4000243870 se spol. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, zastoupen na základě plné moci spol. GasNet Služby,
s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311.
(pro - 14, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/II/2022/ZM
ZM Pozlovice schvaluje smlouvu o dílo a mandátní smlouvu na zhotovení projektové dokumentace:
„Pozlovice – rekonstrukce historického centra obce“ se spol. K PROJEKT Kročil, Uherskobrodská
984, 763 26 Luhačovice, IČO: 02286424, cena 985.545 Kč vč. DPH.
(pro - 13, proti – 0, zdržel se – 1)
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/II/2022/ZM
ZM Pozlovice bere na vědomí průběh a přípravu rozpracovaných investičních akcí.
(pro - 14, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Usnesení č. 14/II/2022/ZM
ZM Pozlovice neschvaluje koupi pozemků parc. č. 490/10 a parc. č. 494/16 vše v obci a k. ú.
Pozlovice od spol. VIAGEM Lesy s.r.o., Radlická 2343/48, Smíchov, 150 00 Praha 5.
(pro - 14, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Usnesení č. 15/II/2022/ZM
ZM Pozlovice schvaluje:
a) prodej pozemků v obci a k. ú. Pozlovice, a sice pozemku p. č. 1038/21 o výměře 85 m2 (dle
GP 1662-55/2020) za kupní cenu 70 Kč/m2, pozemku p. č. 1038/22 o výměře 99 m2 (dle GP
1662-55/2020) za kupní cenu 70 Kč/m2, pozemku p. č. 1038/99 o výměře 25 m2 (dle GP 166255/2020) za kupní cenu 350 Kč m2 a pozemku p. č. 1181/46 o výměře 18 m2 za kupní cenu
350 Kč/m2 do podílového spoluvlastnictví R. M. a Y. S., každá v rozsahu id. ½.
b) prodej pozemku p. č. 1038/98 o výměře 3 m2 (dle GP 1662-55/2020) v obci a k. ú. Pozlovice
za kupní cenu 350 Kč/m2 do výlučného vlastnictví A. Š.

c) směnu pozemků v obci a k. ú. Pozlovice, a sice pozemku p. č. 1128/61 o výměře 43 m2 (dle
GP 1662-55/2020) v hodnotě 350 Kč/m2 a pozemku p. č. 3329/2 o výměře 15 m2 (dle GP
1662-55/2020) v hodnotě 350 Kč/m2 za pozemek 1164/3 o výměře 3 m2 (dle GP 166255/2020) v hodnotě 70 Kč/m2 s M. B.
d) koupi pozemků v obci a k. ú. Pozlovice od Š. B. a H. B. a sice pozemku p. č. 1038/18 o výměře
199 m2 (dle GP 1662-55/2020) za kupní cenu 200 Kč/m2 a pozemku p. č. 1181/50 o výměře
11 m2 (dle GP 1662-55/2020) za kupní cenu 443 Kč/m2, tj. celkem 44 673 Kč s tím, že co do
částky 14 700 Kč (70 Kč/m2) bude kupní cena uhrazena z rozpočtu městyse Pozlovice a co
do zbylé částky 29 973 Kč bude kupní cena společně a nerozdílně uhrazena R. M. a Y. S.,
jimž nebude městys Pozlovice ničeho nahrazovat.
e) koupi pozemku p. č. 1181/51 o výměře 6 m2 (dle GP 1662-55/2020) v obci a k. ú. Pozlovice
od Š. B. a H. B., za kupní cenu 443 Kč/m2, tj. celkem 2 658 Kč s tím, že co do částky 420 Kč
(70 Kč/m2) bude kupní cena uhrazena z rozpočtu městyse Pozlovice a co do zbylé částky 2
238 Kč bude kupní cena uhrazena M. B., jíž nebude městys Pozlovice ničeho nahrazovat.
f) koupi pozemku p. č. 3331/2 o výměře 26 m2 (dle GP 1662-55/2020) v obci a k. ú. Pozlovice
od C. H., za kupní cenu 350 Kč/m2, tj. celkem 9 100 Kč s tím, že co do částky 1 820 Kč (70
Kč/m2) bude kupní cena uhrazena z rozpočtu městyse Pozlovice a co do zbylé částky 7 280
Kč bude kupní cena uhrazena A. Š., jíž nebude městys Pozlovice ničeho nahrazovat.
g) koupi pozemku p. č. 3330/2 o výměře 40 m2 (dle GP 1662-55/2020) v obci a k. ú. Pozlovice
od I. R., za kupní cenu 70 Kč m2.
h) náklady spojené s uzavřením smlouvy a se vkladem vlastnického práva uhradí rovným dílem
a) městys Pozlovice, b) A. Š., c) M. B., d) společně a nerozdílně R. M. a Y. S.
(pro - 14, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Usnesení č. 16/II/2022/ZM
ZM Pozlovice ruší usnesení ZM Pozlovice ze dne 1. 6. 2021, č. 10–13/IV/2021/ZM.
(pro - 14, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/II/2022/ZM
ZM Pozlovice deleguje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v
platném znění Ing. Pavla Coufalíka, Ph.D., starostu městyse Pozlovice, bytem Za Potokem 13,
Pozlovice, v případě jeho nepřítomnosti místostarostu Ing. Miroslava Papouška, bytem Nivy II. 270,
Pozlovice jako zástupce Městyse Pozlovice na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace
Vsetín, a. s., IČ: 47674652 se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín.
(pro - 13, proti – 0, zdržel se – 1)
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Usnesení č. 18/II/2022/ZM
ZM Pozlovice schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., jak je
navržen v pozvánce na uvedenou valnou hromadu.
(pro - 13, proti – 0, zdržel se – 1)
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Usnesení č. 19/II/2022/ZM
ZM Pozlovice ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) deleguje Ing. Pavla Coufalíka, Ph.D., starostu městyse
Pozlovice, bytem Za Potokem 13, Pozlovice, v případě jeho nepřítomnosti místostarostu Ing.
Miroslava Papouška, bytem Nivy II. 270, Pozlovice jako zástupce městyse Pozlovice na valnou
hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČ: 494 54 561, se sídlem Zlín, třída Tomáše
Bati 383, PSČ 76049 konanou dne 25. 4. 2022 od 10:00 hod., popřípadě na jakoukoli její náhradní
valnou hromadu.
(pro - 14, proti – 0, zdržel se – 0)
Usnesení č. 19 bylo schváleno.

Usnesení č. 20/II/2022/ZM
ZM Pozlovice pověřuje Ing. Pavla Coufalíka, Ph.D., starostu městyse Pozlovice, bytem Za Potokem
13, Pozlovice, v případě jeho nepřítomnosti místostarostu Ing. Miroslava Papouška, bytem Nivy II.
270, Pozlovice, aby na uvedené valné hromadě či náhradní valné hromadě společnosti Vodovody a
kanalizace Zlín, a.s. hlasoval PRO přijetí všech návrhů usnesení obsažených v pozvánce na uvedenou
valnou hromadu s tím, že v případě hlasování o návrhu, který není t. č. uveden v pozvánce na danou
valnou hromadu a bude o něm v rámci jednání dané valné hromady hlasováno, je zástupce městyse
hlasovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí v zájmu městyse Pozlovice.
(pro - 13, proti – 0, zdržel se – 1)
Usnesení č. 20 bylo schváleno.

Pozlovice dne 13. 4. 2022

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.
starosta

