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Výpis z Usnesení 
z 104. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 14. 9. 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 

 

 

Rada městyse projednala: 

• žádost o propachtování pozemků ve vlastnictví městyse za účelem 

ekologického hospodaření. Žadatelka má zájem obdělávat pozemky vedené 

jako orná půda, travní porosty a sady. RM souhlasí s žádostí a odkládá žádost 

k dalšímu jednání o konkrétních pozemcích.  

• nabídky na dodávku vybavení pro členy JSDH Pozořice. Jedná se o zásahový 

oděv, rukavice, zásahovou obuv, držák externí svítilny na přilbu, svítilny a 

přenosnou motorovou stříkačku.  

Nabídku podaly tyto společnosti:  

Požární bezpečnost s. r. o., 

Královský Vršek 3545/42, 586 01 Jihlava                                       533 856,00 vč. DPH 

Stimax International, s. r. o. 

Emilie Dvořákové 546/7, 415 01 Teplice                                        494 150,79 vč. DPH   

Probo-NB, s. r. o. 

Rumbuských hrdinů 819, 473 01 Nový Bor                                    564 167,00 vč. DPH 

RM po konzultaci s vedením JSDH Pozořice volí pro dodávku pomůcek spol. Probo- 

NB, která nabízí nejlevnější vybavení, avšak nejdražší stříkačku. Ta je však ze všech 

nabídek nejlépe vybavená.  

 

 

 

Rada městyse souhlasí: 

• s realizací stavby “Novostavba rodinného domu a zahradního skladu” na 

pozemcích p. č. 1264 a 1265, k. ú. Pozořice dle předložené projektové 

dokumentace. 
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• se změnou orientace zamýšlené stavby  RD na pozemku p. č. 1700/17,   k. ú. 

Pozořice dle předložené projektové dokumentace. O změnu orientace budovy 

žádá investor z důvodu vhodnější orientace domu vůči sportovnímu areálu v 

Pozořicích.  

 

 

Rada městyse schvaluje: 

• odprodej pozemku p. č. 1064,  k. ú. Pozořice ve vlastnictví městyse, žádost 

předává k projednání ZM a pověřuje HSO zveřejněním záměru prodeje dané 

části pozemku.  

• pronájem prostor Dělnického domu pro ubytování účastníků akce Austerlitz 

2022 ve dnech 2. – 4. 12. 2022 za cenu 60 Kč/os + DPH.  

• žádost spol. SHP s. r. o., Bohunická 50, 619 00 Brno o povolení vstupu na 
pozemky p. č. 73/1, 1727/144, k. ú. Pozořice z důvodu inženýrsko-geologického 
průzkumu pro akci “Sil. II.383 Pozořice – křižovatka II/430”.  

• navýšení ceny za svoz plastového odpadu z SSO Pozořice z 2350 Kč bez DPH 

na 4490 Kč bez DPH a předává žádost ZM, aby uzavřelo dodatek ke smlouvě 

se společností Respono.  

• uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 1566/3, 
1569/29, 1570/1 a 1570/2, k. ú. Pozořice, na kterých je umístěno v rámci stavby 
“Pozořice, kabel NN, sběrný dvůr” kabelové vedení NN a pojistková skříň pro 
SSO Pozořice. Smlouvu uzavřou EG. D., a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno a 
Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07, Pozořice, zastoupený starostou ing. 
Alešem Krčem.  

• uzavření Smlouvy o pronájmu zařízení serveru Dell T630, RAM – 128 GB a 2x 
SSD 960GB v RAID1 za cenu 5000 Kč/měs. + DPH. Smlouvu uzavřou Datron, 
a. s., Vachkova 3008, Česká Lípa a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07, 
Pozořice, zastoupený starostou ing. Alešem Krčem.  

• uzavření  Smlouvy o výpůjčce odpadové nádoby na komunální odpad, kterou 
uzavřou žadatelka a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, 
zastoupený starostou ing. Alešem Krčem. Vratná kauce při výpůjčce činí 1000 
Kč. Předmětem smlouvy je vypůjčení nádoby na komunální odpad občanům 
městyse Pozořice na dobu, kdy po přechodnou dobu produkují větší než 
obvyklé množství komunálního odpadu.  

• z důvodu skokového navýšení cen za elektřinu rada schvaluje snížení intenzity 
svícení veřejného osvětlení. Nově bude svítivost nastavena na 70% výkonu od 
soumraku, od 21:30 pak na 30% výkonu. Zcela odstaveno bude i venkovní 
osvětlení kostela a náladové osvětlení v prostoru před radnicí.  

• zadávací  dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu “Nový 

databázový a SQL server pro úřad městyse Pozořice“ v předloženém znění. 

 
  

      
 


