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Výpis z Usnesení 
z 95. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 27. 4. 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 

  •   informaci o výpovědi z nájmu bytu v DPS ke dni 30.4.2022  a souhlasí  

       s ukončením smlouvy o pronájmu bytu v DPS k 31.5.2022 

  •   informaci spol. Omexom GA Energo s. r. o. Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň-  

       Bolevec o vstupu na   pozemek ve vlastnictví městyse p. č. 1729/1, k. ú. Pozořice   
       z důvodu realizace rekonstrukce el. sítě s názvem “Reclosery PV, VY- zahustění 
       do sítě, 2022” 

 

 
Rada městyse projednala: 

  •   možnosti podání žádostí o dotace z výzvy MAS Slavkovské bojiště z Programu   

       rozvoje venkova na úpravu veřejných prostranství obcí, investice do MŠ a ZŠ a  
       kulturních a spolkových zařízení 

  •  cenovou nabídku spol. BS-Imex s. r. o. na rekonstrukci komunikace v ul. Velké   

       Lipky, v prostoru před hasičskou zbrojnicí. Povrch vozovky je zde propadlý, tvoří  
       se koleje a v blízkosti chodníku se při dešti tvoří velká louže obtěžující chodce.  
       Cenová nabídka je 438 019 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu jednáním o  
       snížení ceny. 
 
 
Rada městyse souhlasí: 
   •   se společným soutěžením energií pro Městys Pozořice a další obce, které bude  
       zastupovat Město Šlapanice, prostřednictvím FIN-servis, a.s., Dr. Vrbenského     
       2040, Kladno 272 01. Smlouvu s vítězným dodavatelem energií bude uzavírat už  
       pouze městys, bez města Šlapanic coby prostředníka. Do soutěže je možné  
       připojit všechny budovy a organizace spadající pod městys. 

  •  s realizací stavby “Pozořice, V Zámku, úprava DS NN” na pozemku p. č. 35, k. ú.  

       Pozořice, dle předložené projektové dokumentace. Stavba řeší rozšíření  
       distribuční sítě NN a výměnu kabelové skříně na fasádě domu č. p. 261  
       (Orlovna). 

  •  s uzavřením Smlouvy o územním rozvoji městyse Pozořice – o příspěvku na  

       rozvoj a údržbu občanské vybavenosti, kterou uzavřou stavebníci a Městys  
       Pozořice, Na Městečku 14, 66407 zastoupený starostou ing. Alešem Krčem. 
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  •  s uzavřením smlouvy o dílo – o provádění instalatérských prací v budovách  

       městyse Pozořice, kterou uzavřou pan Miloslav Železný, bytem Viničné Šumice  
       344 a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 66407 zastoupený starostou ing.  
       Alešem Krčem. Cena za hodinu práce je 250 Kč + DPH. 

  •  s uzavřením Smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je vypůjčení prodejního  

       stánku 4x2,5m s vnitřním vybavením v hodnotě 135 000 Kč za účelem prodeje  
       produktů  místních prodejců. Smlouvu uzavře MAS Slavkovské bojiště, Hrušky  
       166, 683 52  Hrušky, zastoupená Janem Kaufem a Městys Pozořice, Na  
       Městečku 14, 66407, zastoupený starostou ing. Alešem Krčem. 

  •  s uzavřením smlouvy o centralizovaném zadávání, jejímž předmětem je úprava  

       vzájemných práv a povinností Centrálního zadavatele a Veřejného zadavatele  
       ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s podáním centrální poptávky  
       po elektřině a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na  
       Českomoravské komoditní burze Kladno. Smlouvu uzavřou Město Šlapanice,   
       Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice , zastoupené starostkou Mgr.  
       Michaelou Trněnou a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07, zastoupený 
       starostou Ing. Alešem Krčem 

  •  s uzavřením Příkazní smlouvy, jejímž předmětem je administrace výběrového  

       řízení na zhotovitele stavby “Vodní nádrž Panská zahrada”. Cena díla je Kč bez  
       DPH. Smlouvu uzavřou advokátní Kancelář Steska, Kavřík, s. r. o.,  
       IČO:03045315, Vídeňská 7, 639 00 Brno a Městys Pozořice, Na Městečku 14,  
       66407 zastoupený starostou ing. Alešem Krčem. 
 
 

 
Rada městyse schvaluje: 
  •   renovaci studny na Loučkách, kterou provede technická skupina městyse  

       Pozořice. Studna bude uvedena do provozuschopného stavu, bude zabezpečena  
       a povrch bude obložen kamenem, podobně jako stavba blízkého vodojemu.  

 •   inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku, podrozvahových účtů,  

       pohledávek a závazků, bankovních účtů ke dni 31.12.2021 a souhlasí s vyřazením  
       majetku dle výčtu uvedeným v inventarizační zprávě.   
   


