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Výpis z Usnesení 
z 98. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 8. 6. 2022 
 
 

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu 
vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
 
 
Rada městyse bere na vědomí:  

• stav plněných úkolů z minulých rad 

• rozhodnutí, oznámení a závazná stanoviska SÚ Pozořice, MěÚ Šlapanice,  
           Krajského úřadu JMK, týkající se staveb v městysi Pozořice z hlediska  
           účastníka řízení Městyse Pozořice a ochrany životního prostředí v Městysi  
           Pozořice 

• zprávu úřadu JMK o neschválení dotace z program “Podpora jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí JMK v roce 2022” z důvodu vyčerpání finančních 
prostředků vyčleněných pro dotační program. 
 

 
 

Rada městyse projednala: 

• nabídky jednotlivých společností na dodávku 2 ks mobilních PC učeben: 
- AV MEDIA SYSTEMS, a. s.  542 400,00 Kč bez DPH 
- AUTOCONT, a.s.   566 000,00 Kč bez DPH 
- ITSK s. r. o.    569 000,00 Kč bez DPH 
a schvaluje nákup vybavení mobilních PC učeben od spol. AV MEDIA 
SYSTEMS, a. s. za cenu 542 400,00 Kč bez DPH. 
 

 
 
Rada městyse souhlasí: 

• s uzavřením Smlouvy o nájmu pozemku p. č. 1331/2, k. ú. Pozořice k účelu 
zahrádkaření, kterou uzavře nájemce a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 
07 Pozořice, zastoupený starostou Ing. Alešem Krčem. Nájemní smlouva se 
uzavírá na dobu neurčitou, za cenu 100 Kč/měsíc. 

• s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 12 v Domě s pečovatelskou službou v 
Pozořicích mezi nájemcem a Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 
Pozořice, zastoupeným starostou Ing. Alešem Krčem. Smlouva se uzavírá na 
dobu neurčitou. 

• s uzavřením Smlouvy o výpůjčce prostor bývalé mateřské školy v Dělnickém 
domě v 1. patře. Prostory budou využity na provoz Dětské skupiny. Smlouvu 
uzavře ZŠ a MŠ Pozořice, u Školy 386, 664 07 Pozořice a Městys Pozořice, Na 
Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostou ing. Alešem Krčem. 

• s předprojektem vedení chodníku v ulicí Hostěnická od křižovatky Oulehla po 
konec obce a doporučuje vypracování projektu na jeho výstavbu. 
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Rada městyse schvaluje: 

• v souladu s doporučením Zdravotní a sociální komise rady městyse přidělení 
bytu č. 12 v Domě s pečovatelskou službou 

• v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku 
Základní a mateřské školy Pozořice, příspěvková organizace, IČ: 49459724, 
sestavenou k 31. 12. 2021.  
Účetní závěrku Základní a mateřské školy schválili členové rady městyse 
přítomni na jednání 8. 6. 2022:  
Ing. Aleš Krč  
Mgr. Ida Kárná, MPA  
Bc. Pavel Buchta  
Tereza Jiráčková 

• žádost ZMŠ Pozořice o rozdělení hospodářského výsledku takto: do fondu 
rezerv bude převedena částka v celé výši, tedy 295 839,55 Kč.  
Rada informuje ředitele školy, že pokud bude ZŠ a MŠ Pozořice žádat                    
o navýšení rozpočtu, doporučí rada čerpání financí z rezervního fondu. 


