USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva městyse Pozlovice č. V/2017 konaného dne 12. 7. 2017

Usnesení č. 1/V/2017/ZM
ZM Pozlovice schvaluje program 5. jednání ZM v r. 2017 uvedený na pozvánce.
(pro - 11, proti – 0, zdržel se - 0)
Usnesení č. 2/V/2017/ZM
ZM Pozlovice schvaluje za ověřovatele zápisu Václava Sedláře a Tomáše Martince.
(pro - 9, proti - 0, zdržel se - 2)
Usnesení č. 3/V/2017/ZM
ZM Pozlovice schvaluje zapisovatelkou jednání Ing. Bronislavu Coufalíkovou a schvaluje pořízení
videozáznamu k odvysílání záznamu jednání na infokanále a k uveřejnění na webových stránkách Anežkou
Hrabinovou.
(pro - 11, proti - 0, zdržel se - 0)
Usnesení č. 4/V/2017/ZM
ZM Pozlovice schvaluje vedení diskuse k jednotlivým bodům zvlášť, hlasovat se bude veřejně zdvižením ruky.
Hlasy bude sčítat Ing. Bronislava Coufalíková.
(pro - 11, proti - 0, zdržel se - 0)
Usnesení č. 5/V/2017/ZM
ZM Pozlovice dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo:
a) sloučit příspěvkové organizace Mateřskou školu Pozlovice, okres Zlín, příspěvkovou organizaci a
Základní školu Pozlovice, okres Zlín, příspěvkovou organizaci, zřizované městysem Pozlovice, do
jednoho právního subjektu, a to s účinností od 1. 7. 2017;
b) zrušit příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Pozlovice, okres Zlín, a to ke dni 30. 6. 2017;
c) že přejímající organizací se stane příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Pozlovice, a
to s účinností od 1. 7. 2017;
d) schválit nový název přejímající příspěvkové organizace, a to Základní škola a Mateřská škola Pozlovice,
s účinností od 1. 7. 2017;
e) schválit přechod veškerých práv a závazků zrušené příspěvkové organizace Mateřské školy Pozlovice,
okres Zlín, příspěvkové organizace, na přejímající příspěvkovou organizaci s novým názvem Základní
škola a Mateřská škola Pozlovice, a to s účinností od 1. 7. 2017.
(pro - 11, proti - 0, zdržel se - 0)
Usnesení č. 6/V/2017/ZM
ZM Pozlovice schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Pozlovice, se sídlem Hlavní
59, Pozlovice, IČ: 70998167 výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného pro třídy základní školy i mateřské
školy - navýšení o max. 4 žáky za předpokladu, že nebude navýšena celková kapacita školy a že zvýšení počtu
žáků nebude na úkor kvality vzdělávací činnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
(pro - 11, proti - 0, zdržel se - 0)
Usnesení č. 7/V/2017/ZM
ZM Pozlovice schvaluje diskusi občanů z řad veřejnosti.
(pro - 11, proti - 0, zdržel se - 0)

Pozlovice 14. 7. 2017
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