
USNESENÍ 

 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Pozlovice č. 1/2023 konaného dne 1. 3. 2023 

 

 

Usnesení č. 1/I/2023/ZM 

ZM Pozlovice určuje ověřovateli zápisu Ing. Petra Matulíka a Tomáše Martince, zapisovatelkou Bc. 

Andreu Zemkovou a videozáznam k odvysílání záznamu jednání na infokanále a k uveřejnění na 

internetu pořídí Ing. Dušan Richter. 

(pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0) 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 2/I/2023/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) Průběh a příprava investičních akcí 

5) Výsledky hospodaření k 31. 12. 2022 

6) Majetkoprávní úkony 

7) Různé, náměty zastupitelů, diskuse 

8) Závěr 

(pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0) 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 3/I/2023/ZM 

ZM Pozlovice bere na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva městyse a zprávu o činnosti 

rady městyse. 

(pro - 15, proti – 0, zdržel se – 0) 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 4/I/2023/ZM 

ZM Pozlovice schvaluje smlouvu o dílo na akci: „Rekonstrukce ulic Nivy I a Nivy II” se spol. PORR 

a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice, IČO: 43005560 v celkové výši 12.021.178,16 

Kč vč. DPH. 

(pro - 15, proti – 0, zdržel se – 0) 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 5/I/2023/ZM 

Zastupitelstvo městyse Pozlovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt: „Rekonstrukce ulic 

Nivy I a Nivy II” v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul A - Podpora 

obnovy místních komunikací v rámci Ministerstva pro místní rozvoj. 

(pro - 15, proti – 0, zdržel se – 0) 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 6/I/2023/ZM 

ZM Pozlovice schvaluje smlouvu o dílo na akci: „Veřejné osvětlení Pozlovice – Pod Větrníkem, etapa 

č. 2” se spol. SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, IČO: 447 97 320 v celkové výši 

966.573,40 Kč vč. DPH. 

(pro - 14, proti – 0, zdržel se – 1) 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

 



Usnesení č. 7/I/2023/ZM 

ZM Pozlovice schvaluje investiční záměr a podání žádosti o dotaci na projekt Městys Pozlovice – 

půdní vestavba ZŠ Pozlovice v rámci podprogramu 298D2320 Podpora obnovy a rozvoje materiálně 

technické základny regionálního školství v působnosti obcí pro rok 2023, výzva VPS – 232 – 1 – 

2023. Zastupitelstvo městyse Pozlovice prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na 

dofinancování projektu Městys Pozlovice – půdní vestavba ZŠ Pozlovice. 

(pro - 15, proti – 0, zdržel se – 0) 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 8/I/2023/ZM 

ZM Pozlovice schvaluje smlouvu o dílo na akci: „Půdní vestavba – ZŠ Pozlovice” se spol. INSTOP, 

spol. s r.o., Obchodní 16, 763 21 Slavičín, IČO: 46994955 v celkové výši 6.519.480,00 Kč vč. DPH. 

Akce se bude realizovat pouze v případě přidělení dotace. 

(pro - 15, proti – 0, zdržel se – 0) 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 9/I/2023/ZM 

ZM Pozlovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Pozlovice - rekonstrukce víceúčelového 

sálu v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul E - rekonstrukce a přestavba 

veřejných budov. 

(pro - 15, proti – 0, zdržel se – 0) 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 10/I/2023/ZM 

ZM Pozlovice schvaluje objednávku obnovy map intravilánu, zpevněných ploch pro kontejnery, 

instalaci odpadkových košů okolo přehrady a vybudování nových urnových sklípků se spol. Služby 

městyse Pozlovice s.r.o., Hlavní 51, 763 26 Pozlovice, IČO: 29218934, v celkové výši 435.556,- Kč 

vč. DPH.  

(pro - 13, proti – 0, zdržel se – 2) 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 11/I/2023/ZM 

ZM Pozlovice bere na vědomí průběh a přípravu rozpracovaných investičních akcí. 

(pro - 15, proti – 0, zdržel se – 0) 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 12/I/2023/ZM 

ZM Pozlovice bere na vědomí výsledky hospodaření městyse Pozlovice k 31. 12. 2022. 

(pro - 15, proti – 0, zdržel se – 0) 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 13/I/2023/ZM 

ZM Pozlovice neschvaluje prodej pozemku parc. č. 1211/7 v obci a k.ú. Pozlovice panu J. Č. 

(pro - 15, proti – 0, zdržel se – 0) 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 14/I/2023/ZM 

ZM Pozlovice schvaluje: 

a) koupi části nově utvořeného pozemku p. č. 1516/32 o výměře 17 m2 v obci a k. ú. Pozlovice 

od pana M. Z. a paní A. Z., za kupní cenu 2.500 Kč/m2, tj. celkem 42.500 Kč s tím, že co do 

částky 2.380 Kč (140 Kč/m2) bude kupní cena uhrazena z rozpočtu městyse Pozlovice a co 

do zbylé částky 40.120 Kč bude kupní cena uhrazena D.R.  



b) koupi nově utvořeného pozemku p. č. 1468/67 o výměře 3 m2 v obci a k. ú. Pozlovice od 

pana D. R., za kupní cenu 140 Kč/m2, tj. celkem 420 Kč, 

c) prodej nově utvořeného pozemku p. č. 1460/4 o výměře 20 m2 v obci a k. ú. Pozlovice panu 

D. R., za kupní cenu 140 Kč/m2, tj. celkem 2.800 Kč, náklady uhradí strany rovným dílem. 

(pro - 15, proti – 0, zdržel se – 0) 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 15/I/2023/ZM 

ZM Pozlovice schvaluje koupi nově vzniklého pozemku p. č. 1995/47 o výměře 62 m2 v obci a k. ú. 

Pozlovice od paní Š. Š. V., v ceně 140 Kč/m2, tj. 8.680 Kč, náklady uhradí kupující. 

(pro - 15, proti – 0, zdržel se – 0) 

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 16/I/2023/ZM 

ZM Pozlovice schvaluje: 

a) koupi části nově utvořeného pozemku p. č. 13/2 o výměře 12 m2 v obci a k. ú. Pozlovice od 

pana Z. H. a paní L. H., za kupní cenu 140 Kč/m2, tj. celkem 1.680 Kč, 

b) koupi části nově utvořeného pozemku p. č. 7/2 o výměře 41 m2 v obci a k. ú. Pozlovice od 

paní P. B., za kupní cenu 140 Kč/m2, tj. celkem 5.740 Kč, 

c) koupi části nově utvořeného pozemku p. č. 6/4 o výměře 39 m2 v obci a k. ú. Pozlovice od 

pana K. B. a paní P. B., za kupní cenu 140 Kč/m2, tj. celkem 5.460 Kč, 

d) prodej nově utvořeného pozemku p. č. 3064/5 o výměře 12 m2 v obci a k. ú. Pozlovice panu 

Z. H. a paní L. H., za kupní cenu 140 Kč/m2, tj. celkem 1.680 Kč, 

e) prodej nově utvořených pozemků p. č. 3064/2 o výměře 18 m2, p. č. 3064/3 o výměře 46 

m2 a p. č. 3064/4 o výměře 16 m2 vše v obci a k. ú. Pozlovice panu K. B. a paní P. B., za 

kupní cenu 140 Kč/m2, tj. celkem 11.200 Kč, náklady uhradí městys Pozlovice. 

(pro - 15, proti – 0, zdržel se – 0) 

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 17/I/2023/ZM 

ZM Pozlovice schvaluje záměr prodeje nově vzniklého pozemku parc. č. 1956/3 o velikosti 21 m2 

spol. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole 602 00 Brno, IČO: 28085400, cena 600 Kč/m2, tj. 

12.600,- Kč. 

(pro - 15, proti – 0, zdržel se – 0) 

Usnesení č. 17 bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 18/I/2023/ZM 

ZM Pozlovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Pozlovice o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství. 

(pro - 15, proti – 0, zdržel se – 0) 

Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 19/I/2023/ZM 

ZM Pozlovice schvaluje směrnici č. 3/2023 o cestovních náhradách.  

(pro - 15, proti – 0, zdržel se – 0) 

Usnesení č. 19 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 20/I/2023/ZM 

ZM Pozlovice schvaluje akční plán k projektu: „Rozvoj efektivní a moderní komunikace s 

veřejností v Pozlovicích„. 



(pro - 15, proti – 0, zdržel se – 0) 

Usnesení č. 20 bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 21/I/2023/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 464, 

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, která se uskuteční 

8.června 2023 ve Vsetíně. 

(pro - 14, proti – 0, zdržel se – 1) 

Usnesení č. 21 bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 22/I/2023/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 464, 

Pozlovice, v případě jeho nepřítomnosti místostarostu Ing. Miroslava Papouška, bytem Nivy II. 

270, Pozlovice jako zástupce Městyse Pozlovice na valnou hromadu pro rok 2023 společnosti 

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., IČ: 49454561 se sídlem třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín. 

(pro - 13, proti – 1, zdržel se – 1) 

Usnesení č. 22 bylo schváleno. 
 

 

 

 

 

 

Pozlovice dne 1. 3.2023        Ing. Pavel Coufalík, Ph.D. 

     starosta 

 

  


