
Výpis z Usnesení z 12. RM – 9.3.2023 

 

 
 
 
 

Výpis z Usnesení 
z 12. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 9. 3. 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. 

• měsíční statistickou zprávu úřadu práce za měsíc únor 2023, o stavu 
nezaměstnanosti obyvatel v obcích Brno – venkov 

 

 

 

Rada městyse souhlasí: 

 

• s pronájem 2 m2 na pozemku p.č. 76/1 v k.ú. Pozořice, v majetku městyse 
Pozořice. RM pověřuje HSO úřadu městyse Pozořice vyhotovením nájemní 
smlouvy. 

• s umístěním telekomunikačního vedení spol. VIVO Connection, s.r.o. dle 

předložené dokumentace na pozemcích: ul. Šumická : parc. č. 1900, 1899/3, 

1898/12, 1898/13 a 1898/14 v k.ú. Pozořice ul. Metoděje Kocourka : parc.č. 

801/1, 776/16, 776/42, 776/40, 776/39, 776/38, 776/37, 776/36, 776/35 v k.ú. 

Pozořice ul. Kovalovická : parc.č. 594/4 v k.ú. Pozořice  

RM požaduje po VIVO Conection, s.r.o. oznámení zahájení prací, před 

zásypem vedení bude přizván zástupce městyse ke kontrole, dodání zaměření 

skutečného stavu telekomunikačního vedení po jeho dokončení 

• se stavbou „Pozořice, Ulička, kabel NN“ pro obnovu stávajícího nadzemního 

vedení NN v ulici Ulička pro územní souhlas dle předložené dokumentace. 

• projednala nabídky jednotlivých společností na dodávku nábytku do kabinetu I. 

stupně ZŠ Pozořice a souhlasí s nákupem nábytku od dodavatele Tesi interiér 

s.r.o., Lužná 560/10, 617 00 Brno, IČO: 75716950, za celkovou cenu 229 297,- 

Kč bez DPH. 

• s prodejem myčky N1300S, inv. č. 10/2/13 za nejvyšší nabídkovou cenu. 
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Rada městyse nesouhlasí: 

 

• se snížením navýšení nájmu nebytových prostor ze smluvních 15,1% (inflace 

ČSÚ za r. 2022) pro výpočet nájmu za rok 2023 pro nájemce MediClinic a.s. 

 

 

 

Rada městyse projednala: 

 

• návrh Finančního výboru na navýšení „Sazebníku úhrad za zřizování věcných 

břemen na nemovitém majetku městyse Pozořice“ a schvaluje jeho navýšení o 

50% ve všech položkách. RM pověřuje HSO úřadu městyse Pozořice úpravou 

„Sazebníku“. 

 

 
 
Rada městyse schvaluje: 
 

• uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PR-

001040022788/001-ENGB, jejímž předmětem je kabelové vedení NN na 

pozemku par. č. 1044 a 1149 ve vlastnictví městyse Pozořice, za 

jednorázovou náhradu 20 200 Kč bez DPH. Stavba “Pozořice, Ulička, kabel 

NN“  

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

Brno, zastoupená Blankou Dudovou, technik výstavby a obnovy a Městys 

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

Jiráčkovou  

• objednávku krátkodobého nájmu prostor č. O-KN/RPB/8/23 na užívání prostor 

o rozměru 3m2 v budově městyse Pozořice v prostorách knihovny, za účelem 

provádění veřejného zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb. o 

veřejném zdravotním pojištění. Nájem e sjednává na jeden den v měsíci, 

březen – listopad 2023, od 8.oo – 12.oo hod. Nájemné je stanoveno dohodou 

5 400 Kč včetně DPH za celkový nájem.  

Objednávku uzavřou VZP, IČO 41197518, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, 

zastoupená Mgr. Petrou Pevnou, ředitelkou Regionální pobočky Brno a 

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

Terezou Jiráčkovou. 
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• uzavření Smlouvy o ČSOB spořicím účtu pro podnikatele. Smlouvu uzavřou 

ČSOB, a.s., IČO 00001350, Radlická 333/150, 150 50 Praha 5, zastoupená 

Simonou Tvrdou, firemní bankéřkou a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 

07 Pozořice, zastoupený starostkou Terezou Jiráčkovou 

• uzavření Smlouvy o účtu Termínovaný vklad na dobu určitou. Smlouvu 

uzavřou ČSOB, a.s., IČO 00001350, Radlická 333/150, 150 50 Praha 5, 

zastoupená Simonou Tvrdou, firemní bankéřkou a Městys Pozořice, Na 

Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostkou Terezou Jiráčkovou. 

• zadávací dokumentaci na výběrové řízení na „Zavedení energetického 

managementu městyse Pozořice“ v předloženém znění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


