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Výpis z Usnesení 
z 8. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 19. 1. 2023 
 
 

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, 
MěÚ Slavkov, Krajského úřadu JMK, týkající se staveb v městysi Pozořice z 
hlediska účastníka řízení Městyse Pozořice a ochrany životního prostředí v 
Městysi Pozořice 

• upravený rozpočet na rok 2022 ze státního rozpočtu pro ZŠ a MŠ Pozořice, 
příspěvková organizace.  

• získání dotace z Programu rozvoje venkova ČR ve výši 374 748 kč (80% 
projektu), na vybavení jeviště v sále Dělnického domu v Pozořicích 

 

 

Rada městyse se seznámila: 

 

• a bere na vědomí měsíční statistickou zprávu úřadu práce za měsíc prosinec 

2022, o stavu nezaměstnanosti obyvatel v obcích Brno – venkov 

• se záznamem z jednání Výrobního výboru na projekt „II/383 Pozořice – 

křižovatka s II/430“ a aktuálním stavem projekční činnosti - ulice Holubická 

• předloženými nabídkami na zajištění dotačního managementu pro stavbu 

„Rekonstrukce MŠ v Dělnickém domě“ 

1) Mgr. Miroslava Poštolková max. cena (dle výše dotace) 197 000 Kč není 

plátce DPH 

2) RPA Dotace s.r.o. max. cena (dle výše dotace) 401 000 Kč bez DPH 

3) Renars, a.s. 363 000 Kč bez DPH 

 

 

 

Rada městyse doporučuje: 

 

• zastupitelstvu městyse pověřit finanční výbor k projednání a případnou 

aktualizaci Sazebníku úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém 

majetku městyse Pozořice ze dne 1.5.2011 
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Rada městyse souhlasí: 

 

• s vodovodní přípojkou pro pozemek p.č. 1134 v k.ú. Pozořice, dle přiložené 

projektové dokumentace. Investor před zahájením prací požádá o povolení 

zvláštního užívání místní komunikace 

• výpovědí Smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem a Smlouvy licenční o 

poskytnutí práv k užívání systému vismo pro správu webových stránek pro 

městys Pozořice ze dne 15. 5. 2017, se společností Webhouse, s.r.o, Brněnská 

602/26, 58601 Jihlava 1. Smlouva bude ukončena v souladu s článkem III. odst. 

3.14 uvedené smlouvy ke dni 30.4.2023 

• s posílením fondu investic ZŠ a MŠ Pozořice, příspěvková organizace, 

převodem finančních prostředků z rezervního fondu, s výjimkou účelově 

určených peněžních darů a prostředků převedených podle § 28 odst. 6 v 

souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů v platném znění, ve výši 100 000,- Kč 

 
 
Rada městyse schvaluje: 
 

• uzavření Smlouvy o využití systému zavedeného městysem Pozořice pro naklá-

dání s komunálním odpadem, uzavřená podle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech 

s organizací TJ Sokol Pozořice, Nad Sokolovnou 257, 664 07 Pozořice. Cena 

za využití služeb pro rok 2023 se sjednává za cenu 1000,- Kč + DPH /rok 

• rozpočet na rok 2023 financovaný ze státního rozpočtu a z rozpočtu městyse 

pro ZŠ a MŠ Pozořice, příspěvková organizace 

• střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 pro ZŠ a MŠ Pozořice, 

příspěvková organizace. Rozpočet je přílohou zápisu 

• dodavatele Mgr. Miroslava Poštolková, Nová 911, 691 03 Rakvice, IČO 

04043260, na zajištění dotačního managementu pro stavbu „Rekonstrukce MŠ 

v Dělnickém domě“, na základě nejnižší cenové nabídky a předchozích 

kladných zkušeností 

 

 

 

 

 


