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Výpis z Usnesení 
z 103. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 29. 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 

• stanovisko vlastníka pozemku p. č. 302/2 v k. ú. Pozořice, kterým je ÚZSVM, 

ke stavbě Pozořice, komunikace a inženýrské sítě pro lokalitu L1 – Líchy I. 

etapa, kterou bude řešeno dopravní napojení místní komunikace 

dle předloženého výkresu. 

• informaci starosty o zpoždění spol. Mopre, která pro spol. EG.D. provádí 

kabelizaci ul. Malé Lipky. Práce, které měly být ukončeny 15. 5. 2022, byly 

ukončeny 18. 8. 2022. V důsledku tohoto zpoždění bude spol. Strabag 

požadovat  prodloužení termínu ukončení stavby, které bude projednáno v ZM 

a řešeno dodatkem ke smlouvě o dílo. 

 

 

Rada městyse projednala: 

• PD stavby “Novostavba RD a zahradního skladu” na pozemcích p. č. p. č. 1264 

a 1265, k. ú. Pozořice a předává ji k projednání komisi pro výstavbu a dopravu. 

• návrh komise pro výstavbu a dopravu pro úpravu dopravního značení v ul. Velké 

Lipky a předává jej k projednání PČR a odboru dopravy MÚ Šlapanice. Rada 

také projednala možnost  instalace zastřešení autobusové zastávky na stanici 

u MŠ Pozořice – vzhledem k podnětům obyvatel ul. Kovalovická a Šumická 

na přesun zastávky blíže ke křižovatce a k pochybnostem o využití dané 

zastávky rada realizaci krytého stání odkládá, dokud nebude mít vice dat 

k rozhodnutí. 

• nabídky jednotlivých společností na zhotovení a montáž vrat do dvora radnice 

a vchodových dveří na rehabilitaci ve ZS Pozořice. 

Nabídky předložily tyto společnosti: 

1. Okna Tvarex, Antonín Daněk, Tvarožná                        170 890 Kč bez DPH 

2. Truhlářství Brtník, Sivice                                                144 750 Kč bez DPH 

3. Stolařství Adamec, Rousínov                                         177 200 Kč bez DPH 

Rada vybrala spol. Truhlářství Brtník, se sídlem Sivice 501, 664 07 Pozořice, 

IČ: 10550003 pro nejnižší nabídkovou cenu. 
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• nabídky jednotlivých společností na dodávku učebnic a pracovních sešitů 

pro žáky ZŠ Pozořice pro šk. rok 2022 /2023. 

Nabídky předložily tyto společnosti: 

1. Jan Vitoul – Středisko učebnic                                             423 112 Kč 

2. Ansa Knihy s. r. o.                                                                412 414 Kč 

3. Integra VD Zlín Nábytek                                                       420 831 Kč 

Rada vybrala spol.  Ansa Knihy s. r. o., Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín 4, 

pro nejnižší nabídkovou cenu. 

 

 
Rada městyse souhlasí: 

• se stavbou “Rodinný dům – novostavba Pozořice – Za Mlýnem, parc. 1366/1, 

1367/1, část IS 1. Vodovodní přípojka” na pozemcích p. č. 1366/1 a 1367/14, 

k. ú. Pozořice dle předložené projektové dokumentace. 

• se stavbou “Přípojka vody pro pozemek p. č. 1371/2, k. ú. Pozořice” 

dle předložené projektové dokumentace. 

• se stavbou “Přípojka vody pro pozemek p. č. 724/1, k. ú. Pozořice” 

dle předložené projektové dokumentace. 

• se stavbou “Stavební úpravy a přístavba haly na pozemku parc. č. 1569/3 

a 1569/11, k. ú. Pozořice” dle předložené projektové dokumentace. 

• se stavbou “Pozořice, Hostěnická, úprava DS NN – p. č. 773,778 a 780/1, 

k. ú. Pozořice”, která řeší vybudování nového kabelového vedení NN 

pro přepojení odběratelů na výše uvedených pozemcích. Stavba se dotkne 

pozemku ve vlastnictví městyse p. č. 767, k. ú. Pozořice. K umístění stavby 

bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

• s uzavírkou a přechodnou úpravou provozu na komunikacích I/430, II/383 

v Pozořicích, které vzniknou z důvodu stavby “III-3833 Směr Mokrá, u odb. 

Na Podolí (Hnojník)” v době od 12. 9. 2022 do 18. 12. 2022, dle předložené 

dokumentace. 

• s uzavřením Darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 17.051 Kč 

pro společnost Sestry, s. r. o. Smlouvu uzavře spol. Sestry, s.r.o., IČ: 14274302, 

Velatice 193, 664 05 Velatice a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 

Pozořice, zastoupený starostou ing. Alešem Krčem. 

 

 
Rada městyse schvaluje: 

• schvaluje uzavření Smlouvy o dílo – Tvorba mobilní aplikace, která bude 
realizována v rámci Operačího program zaměstnanost, projekt Přívětivý úřad 
městyse Pozořice. Smlouvu uzavřou spol. Urbitech s. r. o., Jalubí 453, 687 05 
Jalubí, IČ: 04572106, zastoupený Ing. Jakubem Rumlem a Městys Pozořice, 
Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostou Ing. Alešem Krčem. 
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• uzavření Smlouvy o dílo – Tvorba webových stránek, která bude realizována 
v rámci Operačího program zaměstnanost, projekt Přívětivý úřad městyse 
Pozořice. Smlouvu uzavřou spol. Urbitech s. r. o., Jalubí 453, 687 05 Jalubí, 
IČ: 04572106, zastoupený Ing. Jakubem Rumlem a Městys Pozořice, 
Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostou Ing. Alešem Krčem. 

• přijetí dotace z rozpočtu JMK z dotačního program Podpora rozvoje v oblasti 

kultury a památkové péče v roce 2022 pro projekt Za kulturou do Pozořic 

a souhlasí s uzavřením smlouvy č. JMK076978/22/OK o poskytnutí dotace 

• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu 

„Pozořice, kabel NN, CARLING AUTO“, na pozemku p. č. 1169/1, 

k. ú. Pozořice. Smlouvu uzavřou EG.D., a.s.  Lidická 1873/36, Černá Pole, 

602 00 Brno a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený 

starostou ing. Alešem Krčem. 

• uzavření Příkazní smlouvy – č. A000657/--/--, na zajištění dotačního 

managementu  projektu “Pozořice – retenční nádrž Panská zahrada” z dotace 

NPŽP. Smluvu uzavřou spol Renards, a. s., Vídeňská 228/7, 639 00 Brno 

a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostou 

ing. Alešem Krčem. 

• uzavření Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové 

dokumentace pro provedení stavby retenční nádrže v Panské zahradě. Cena 

díla je 187.000 Kč bez DPH. Smlouvu uzavřou PK Švestka, s. r. o., Národního 

odboje 147, 664 41 Troubsko a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 

Pozořice, zastoupený starostou ing. Alešem Krčem. 

• uzavření Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vykonávání autorského dozoru 

na stavbě retenční nádrže v Panské zahradě. Cena díla je 800Kč/hod. bez DPH. 

Smlouvu uzavřou PK Švestka, s. r. o., Národního odboje 147, 664 41 Troubsko 

a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostou 

ing. Alešem Krčem. 

• uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku 

ve vlastnictví městyse  p. č. 767, k. ú. Pozořice, pro uložení kabelového vedení 

NN při stavbě “Pozořice, Hostěnická, úprava DS NN – p. č. 773,778 a 780/1, 

k. ú. Pozořice”. Smlouvu uzavřou EG.D., a. s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 

602 00 Brno a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený 

starostou ing. Alešem Krčem. 

• finanční účast obce na vybudování prostor pro zřízení dětské skupiny 

Na Kopečku, v Dělnickém domě v Pozořicích, s tím, že práce, které vedou 

ke zhodnocení budovy bude hradit městys Pozořice. 

• zasedání Zastupitelstva městyse  dne 21. 9. 2022, v 18:00 hod. v obřadní síni 

radnice Pozořice s tímto programem: 

1.    Zahájení 
2.   Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
3.   Kontrola plnění úkolů z předešlých jednání zastupitelstva 
4.   Zpráva o činnosti rady městyse 
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5.   Majetek městyse: 
  5.1 Parkoviště před Nákupním střediskem Hruška, prodej pozemku 

                     parc. č. 213/14, 22/1, vše v k. ú. Pozořice 
6.   Parkoviště Horní Kopec – projektová dokumentace, parc. č. 1169/14,   
        k. ú. Pozořice 
7.   Smlouva o spolupráci na výstavbu cyklostezky etapa Pozořicko I,   

  dodatek    č. 1 
8.   Poskytnutí dotace na sociální služby Sanus Brno, z. s. 
9.   Vybudování Mateřské školy v Dělnickém domě  
10.   Koupě rozestavěného hotelu Na Městečku, parc. č. 247, 248, 245, 246, 

                  vše v k. ú. Pozořice 
           11.  Změna Územního plánu č. 2  
           12.  Rozpočtové opatření  
           13.  Diskuse 
           14.  Závěr 

• zadání projekčních prací pro projekt vedení veřejného osvětlení v ul. Ulička 
zemním kabelem. Projektovou dokumentaci zpracuje spol. Monela 
elektro, s.r.o., Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov. 

• rozpočtové opatření č. 8/2022 v předloženém znění. Rozpočtové opatření č. 8. 
Je přílohou zápisu č. 1.  

 


