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Výpis z Usnesení 
z 101. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 15. 7. 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 

• petici občanů Pozořic proti rozšíření ul. Ulička na dva jízdní pruhy. Vzhledem k 
tomu, že projekt rekonstrukce ul. Ulička nepočítá se zřízením dvou 
protisměrných jízdních pruhů, považuje rada petici za bezpředmětnou. 

• finanční vypořádání projektu “Šablony II”, spolufinancované z rozpočtu 
Evropské unie, dle předloženého znění 

• rezignaci ing. Milana Petra na funkci člena školské rady ZŠ a MŠ Pozořice a na 
jeho místo jmenuje paní Mgr. Martinu Horákovou, bytem Holubická, Pozořice 
 

 

Rada městyse projednala: 

• žádost obyvatel ul. Za mlýnem o součinnost obce ve věci úpravy komunikace 
za Mlýnem. Obyvatelé navrhují, že na svoje náklady zrealizují chybějící 
vodovodní a kanalizační přípojky, odstranění 5 cm stávajícího štěrkového lože 
navazujícího na stávající asfaltový povrch, nechají přizvednout všechny 
kanalizační poklopy. Poté navrhují využit recyklátu z ul. Malé Lipky, s tím, že 
převoz, rozhrnutí a uválcování uhradí obec. Rada městyse bere na vědomí 
návrh obyvatel ul. Za Mlýnem a pověřuje starosta zajištěním rozpočtu na výše 
uvedené práce nutné k realizaci povrchu komunikace z recyklátu. Poté rada 
rozhodne o dalším postupu. 
 

 
Rada městyse souhlasí: 

• s realizací stavby “ RD Pozořice, p. č. 1374/6, k. ú. Pozořice” na pozemku p. č. 
1374/6, k. ú. Pozořice, dle předložené projektové dokumentace a vyzývá 
investora k uzavření Smlouvy o územním rozvoji městyse Pozořice - o 
příspěvku na rozvoj a údržbu občanské vybavenosti a veřejných prostranství. 

• se stavbou “Novostavba rodinného domu na p. č. 1902/2, k. ú. Pozořice”, dle 
předložené projektové dokumentace a vyzývá investora k uzavření Smlouvy o 
územním rozvoji městyse Pozořice o příspěvku na rozvoj a vybudování 
občanské infrastruktury. 
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• s realizací stavby rodinného domu na pozemku 1652/2, k. ú. Pozořice, dle 
předložené projektové dokumentace a vyzývá investora k uzavření Smlouvy o 
územním rozvoji městyse Pozořice - o příspěvku na rozvoj a údržbu občanské 
vybavenosti a veřejných prostranství a Smlouvy o územním rozvoji městyse – 
o vybudování infrastruktury. 

 
 
Rada městyse schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o územním rozvoji městyse Pozořice – o příspěvku na rozvoj 
a údržbu občanské vybavenosti a veřejných prostranství ke stavbě RD na p. č. 
1652/2, k. ú. Pozořice. Smlouvu uzavřou investor a Městys Pozořice, Na 
Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostou ing. Alešem Krčem. 

• uzavření Smlouvy o územním rozvoji městyse Pozořice – o vybudování 
infrastruktury ke stavbě RD na p. č. 1652/2, k. ú. Pozořice. Smlouvu uzavřou 
investor a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený 
starostou ing. Alešem Krčem. 

• uzavření Smlouvy o přeložce č. 9090011339. Přeložka zařízení distribuční 
soustavy el. energie bude realizována z důvodu stavby Rozšíření a 
modernizace základní školy v Pozořicích. Smlouvu uzavřou spol. EG.D, a. s. 
Poděbradovo nám. 1588/2,2a, 796 01 Prostějov zastoupený ing. Petrem 
Skopečkem 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 600 
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. 

• uzavření Rámcové kupní smlouvy se spol. Tasy s. r. o., jejímž předmětem je 
dodávka zboží a služeb (pneumatiky a příslušenství, pneuservis). Smlouvu 
uzavřou TASY s. r. o., Mokrá 358, 664 04 Mokrá –Horákov a Městys Pozořice, 
Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostou ing. Alešem Krčem. 

• uzavření Smlouvy o územním rozvoji městyse Pozořice – o příspěvku na rozvoj 
a údržbu občanské vybavenosti a veřejných prostranství ke stavbě RD na p. č. 
1902/2, k. ú. Pozořice. Smlouvu uzavřou investoři a Městys Pozořice, Na 
Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostou ing. Alešem Krčem. 

• uzavření Smlouvy o územním rozvoji městyse Pozořice – o příspěvku na rozvoj 
a údržbu občanské vybavenosti a veřejných prostranství ke stavbě RD na p. č. 
1374/6, k. ú. Pozořice. Smlouvu uzavřou investor a Městys Pozořice, Na 
Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostou ing. Alešem Krčem. 

• podání projektové žádosti na projekt “Dětská skupina Na Kopečku” v rámci 
výzvy č. 141 OPZ MPSV, s rozpočtem 2.645.160,- Kč 

• podání projektové žádosti na projekt “ZŠ Pozořice – vybavení školní kuchyně” 
v rámci výzvy č. 9, MAS Slavkovské bojiště z programu Rozvoje venkova pro 
obce a spolky, s rozpočtem 300.000,- Kč 

• podání žádosti o dotace pro projekt „Jazyk není bariéra - jazykové kurzy češtiny” 
z dotačního titulu MŠMT, dotační oblast Jazykové kurzy pro děti cizince 
migrující z Ukrajiny 2022, s rozpočtem 212.000,- Kč 
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• podání žádosti o dotaci pro projekt “Jazyk není bariéra – adaptační skupiny” z 
dotačního titulu MŠMT, dotační oblast Adaptační skupiny pro děti cizince 
migrující z Ukrajiny 2022, s rozpočtem 150.000,- Kč 

• posílení fondu investic z rezervního fondu Základní školy ve výši 200.000,- Kč 
za účelem spolufinancování investičního majetku v rámci podmínek dotačního 
program MAS, Školní zahrada jako přírodní učebna a pořízení nové průmyslové 
myčky do školní jídelny 

• povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí a žáků ve školním roce 2021/2022 dle 
§ 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona, ve třídách 6.B, 6.C, 
7.C, 9.B a třídě v nové budově MŠ, v počtech uvedených v žádosti 

• přijetí dotace v rámci programu Veřejné informační služby knihoven na rok 2022 
pro projekt “Update knihovního systému – knihovna Pozořice”, ve výši 21.000,-  
Kč 

• vzhledem k rostoucím cenám pohonných hmot navýšení finančního limitu pro 
čerpání pohonných hmot pro vozidla SDH Pozořice na výši 10.000 Kč na jeden 
odběr. 
 


