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Výpis z Usnesení 
z 102. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 3. 8. 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 

• přidělení dotace na realizaci projektu “Pozořice – retenční nádrž Panská 

zahrada” ve výši 14 547 166,52 Kč. Dotaci poskytl Státní fond životního 

prostředí ČR.   

• informaci o sledování prašného spadu v okolí cementárny a vápenky Mokrá, za 

období 1. 4. 2022 – 30. 6. 2022. 

 

 

Rada městyse projednala: 

• nabídky jednotlivých společností na dodávku myčky do mycího centra v kuchyni 

ZŠ Pozořice. Byly předloženy tyto nabídky: 

1. GOZ Gastro, s. r. o.                                                    351 250,90 Kč 
Olomoucká 888/164, 627 00 Brno – Černovice 
2. Chlazení Špaček                                                         375 644,50 Kč 
Ostrov nad Oslavou 102, 594 45 
3. Čuda velkokuchyně, s. r. o.                                         362 879,00  Kč 
Bohunická 727/15, 664 48 Moravany 
4. Winterhalter gastronom, s. r. o.                                   443 791,70  Kč 
Modletce 103, 251 01 Říčany u Prahy 
5. Gastroform, s. r. o.                                                      443 586,00 Kč 
Ondrova 9, 635 00 Brno 
Rada vybrala spol. GOZ Gastro, s. r. o. , Olomoucká 888/164, Brno – Černovice  

pro nejnižší nabídkovou cenu a dostupnost servisu.  

• nabídky jednotlivých společností na dodávku posilovacích prvků pro seniory. 

Nabídky zaslaly tyto společnosti:  

1. Colmex, s. r. o.                                                         

Kubelíkova 1224, 130 00 Praha 3                89. 970,00 Kč vč. DPH 

2. Hřiště.cz – zaslala nabídku s jiným typem prvků, než bylo požadováno, 

cena 943 981,50 Kč 
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Rada vybrala společnost Colmex, s.r.o., Kubelíkova 1224, 130 00 Praha 3            

s nejnižší nabídkovou cenou. Prvky budou umístěny v prostoru Hájíčku, tak aby 

byly pohodlně dostupné seniorům a také je mohly využívat děti cestou ze školy.  

• nabídky na dodání a přezutí pneumatik pro vozidlo Tatra pro SDH Pozořice. 

Nabídku na prodej a přezutí pneumatik 445/65 R 22.5 169K   BS_49 BARUM 

TL M+S 20PR dodaly tyto společnosti:  

1. Carling, s. r. o.,  

Hviezdoslavova 51, 627 00 Brno             17.150,- Kč + RP 374,51 Kč bez 

DPH + 1000 Kč/ks přezutí 

2. Tasy  s. r. o.,  

Mokrá 358, 664 04 Mokrá-Horákov        17.800,- Kč bez DPH + 967 Kč /ks 

přezutí 

3. www.autobaterie-pneumatiky.cz –           16.393,- Kč bez DPH 

Pneuservis A s. r. o., provozovna Černovice, U Svitavy 3, 618 00 Brno – 

přezutí disků –  3.301,- Kč s DPH 

 Rada vybrala společnost www. autobaterie-pneumatiky pro dodání pneumatik   

 a    Pneuservis A s. r. o., provozovna Černovice, Brno, pro přezutí vozu.  

• nabídku společností O2 Czech Republic na dodávku telekomunikačních služeb 
pro potřeby Úřadu Městyse Pozořice. S žádostí a nabídku byla oslovena i spol. 
T- Mobile Czech Republic a. s., ta však nedodala nabídku. Rada tedy  souhlasí 
s výběrem společnosti O2  Czech Republic a.s., IČ 60193336, Praha 4, Michle, 
Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022  
 

 

Rada městyse přijala: 

• rezignaci Ing. Milana Petra na funkci vedoucího Infocentra Pozořice z důvodu 

dlouhodobého pobytu v zahraniční. RM schvaluje novou vedoucí Infocentra 

Pozořice Mgr. Veroniku Muselíkovou, s platností od 4. 8. 2022. 

 

 

Rada městyse se seznámila: 

• s projektem uložení vzdušného vedení NN na ulici Kovalovická do země 

 

 

Rada městyse souhlasí: 

• souhlasí s pronájmem části pozemku p. č.71/1 , k. ú. Pozořice za účelem zřízení 

prodejního místa na Pozořické pouti 2022, panu Petrovi Macháčkovi, za cenu  

2000Kč + DPH a rovněž souhlasí se zapůjčením 10 ks pivních setů za 40 Kč + 

DPH/ks. 

• se záborem obecního pozemku před hospodou Apetit na náměstí v Pozořicích, 

za účelem provozování letní zahrádky, panu Petru Macháčkovi, za cenu dle 

OZV č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.  

• se změnou stavby “Stavební úpravy RD”, týkající se stavebních úprav domu          

č. p. 11 , dle předložené projektové dokumentace. Změna stavby spočívá ve 

zřízení vchodových dveří do bytu v přízemí domu, namísto okenního otvoru. 

http://www.autobaterie-pneumatiky.cz/
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Rada městyse schvaluje: 

• uzavření  Darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč, 
jehož poskytovatelem je Českomoravský cement, a. s.. Smlouvu uzavře 
Českomoravský cement, a. s., závod Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá-
Horákov, zastoupená ing. Jaromírem Urbánkem a Městys Pozořice, Na 
Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostou ing. Alešem Krčem. Dar 
bude použit na financování festivalu Pozorfest.  

• vzor Smlouvy o výpůjčce kompostérů z dotačního projektu “Kompostování v 

obcích Jižní Moravy II.” z rozpočtu OPŽP, která bude uzavírána s občany 

Pozořic. 

• Smlouvu o zápůjčce kompostérů z dotačního projektu “Kompostování v obcích 

Jižní Moravy II.” z rozpočtu OPŽP, kterou uzavře Sdružení měst a obcí východní 

Moravy, IČ:45659168, se sídlem třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, 

zastoupené předsedou Mgr. Jaroslavem Šlechtou a Městys Pozořice, Na 

Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostou ing. Alešem Krčem.  

• uzavření Smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 43 za účelem umístění 

prodejního stánku pro prodej regionálních produktů za cenu 100 Kč + 

DPH/měsíc, na dobu určitou jednoho roku od uzavření smlouvy. Smlouvu 

uzavře MAS Slavkovské bojiště a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 

Pozořice, zastoupený starostou ing. Alešem Krčem.  

 

 
 


