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Výpis z Usnesení 
z 11. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 23. 2. 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 

• informaci společnosti EG. D. a.s., že investiční záměr rekonstrukce venkovního 
NN v městysi Pozořice, ul. Holubická a Nová je zařazen do střednědobého 
investičního plánu na r. 2026 

 

 

 

Rada městyse souhlasí: 

 

• s výběrem poskytovatele zábavních atrakcí pro Pozořickou Pouť 2023, kterým 

je pan Emil Schulz, bytem Prostřední 343, 679 21 Černá Hora, za nabídkovou 

cenu 70.000 Kč. Polovina ceny bude uhrazena nejpozději do 30. 6. 2023, druhá 

polovina v prvním pracovním dni po ukončení pouti. 

 

 

 
Rada městyse povoluje: 

 

• výjimku z nejvyššího počtu dětí a žáků ve školním roce 2022/2023 

1) V budově MŠ – třída v nové budově – navýšení počtu z 24 na 25 dětí 

2) V budově ZŠ – třída 7. B – navýšení počtu z 30 na 33 žáků 

3) V budově ZŠ – třída 7. C – navýšení počtu z 30 na 31 žáků 

4) V budově ZŠ – třída 8. C – navýšení počtu z 30 na 31 žáků 
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Rada městyse schvaluje: 
 

• realizaci stavby „RD Pozořice, na pozemku p. č. 864, 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 

• uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PR-014330060900/003-ADS,  

jejímž předmětem je kabelové vedení NN na pozemku par. č. 1169/18 ve 

vlastnictví městyse Pozořice, za jednorázovou náhradu 1 000 Kč bez DPH. 

Stavba “Viničné Šumice, kabel NN, Hřebíček“ 

Smlouvu uzavřou EG. D, IČO: 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 

Brno, zastoupená Monikou Březovou, manažerkou věcných břemen a Městys 

Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostkou Terezou 

Jiráčkovou 

• uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PR-014330064322/001-ADS, 

jejímž předmětem je kabelové vedení NN na pozemku par. č. 1169/18 ve 

vlastnictví městyse Pozořice, za jednorázovou náhradu 1 000 Kč bez DPH. 

Stavba „Pozořice, přípojka NN Reniers“  

Smlouvu uzavřou EG. D, IČO: 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 

Brno, zastoupená Monikou Březovou, manažerkou věcných břemen a Městys 

Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostkou Terezou 

Jiráčkovou 

• uzavření smlouvy o zajišťování požární ochrany a zajišťování pravidelných 

kontrol a oprav hasicích přístrojů a provádění provozních kontrol zařízení pro 

zásobování požární vodou dle ustanovení § 5, odst. 1, písm. a) zákona ČNR 

č. 133/85 Sb. o požární ochraně.  

Smlouvu uzavřou Josef Martinek s.r.o., IČO: 10664122, Nám. 1 května 

1306/4, 664 34 Kuřim, zastoupená Alešem Martinkem, jednatelem společnosti 

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

Terezou Jiráčkovou 

• uzavření dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR od 

Státního zemědělského intervenčního fondu na vybavení jeviště Dělnického 

domu ve výši 374 748 Kč (80% projektu). Dohodu uzavřou Státní zemědělský 

intervenční fond, IČO: 4813398, Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha, 

zastoupený Ing. Václavem Říhou, ředitelem regionálního odboru Brno a 

Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostkou 

Terezou Jiráčkovou 

• záměr pronájmu nebytových prostor v budově zdravotního střediska, č. p. 7, 

Holubická, na umístění nápojového automatu. RM pověřuje HSO úřadu 

městyse Pozořice jeho zveřejněním 

• záměr pronájmu nebytových prostor v 2.NP budovy č. p. 247, Na Městečku, 

Pozořice, o výměře 31 m2 pro komerční využití na dobu neurčitou. RM 

pověřuje HSO úřadu městyse Pozořice jeho zveřejněním 
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• zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku dle § 53 zákona č. 

134/216 Sb. na stavební práce pro stavbu „Pozořice – retenční nádrž Panská 

zahrada“ v předloženém znění 

• podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK pro rok 2023, dotační titul 1 - Podpora 

projektů v oblasti kultury, na projekt: Za kulturou do Pozořic II 

• podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK pro rok 2023, dotační titul Podpora 

rozvoje venkova Jihomoravského kraje, na projekt: Pozořice pro rodinu II 

• podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK pro rok 2023, dotační titul Podpora 

rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí, na projekt: Přívětivá knihovna 

Pozořice 

• podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK pro rok 2023, dotační titul Zakládání 

krajinných trávníků na veřejných prostranstvích a v krajině, na projekt: 

Rozkvetlé trávníky v Pozořicích 

• podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK pro rok 2023, dotační titul Podpora 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje, na project: 

Oprava požární techniky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


