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 Výpis z Usnesení 
z 41. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 22. 04. 2020 
 

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:  

 Rada městyse bere na vědomí rozhodnutí, oznámení, veřejné vyhlášky a závazná 

stanoviska SÚ Pozořice, Státní veterinární správy, MěÚ Šlapanice, MěÚ Slavkov u 

Brna, týkající se staveb občanů městyse Pozořice z hlediska účastníka řízení 

Městyse Pozořice a ochrany životního prostředí v Městysi Pozořice. 

 
Rada městyse projednala: 

 žádost o finanční dar pro Diakonii Broumov, sociální družstvo, a odkládá žádost do další 
rady 

 možné uvolnění těchto opatření platných v nouzovém stavu při epidemii Covid 19 

platných na území městyse a doporučuje řediteli ZŠ a MŠ Pozořice otevření mateřské 

školy od 4. 5. 2020 v návaznosti na nařízení či doporučení vlády ČR a aktuální 

epidemiologickou situaci. 

 možné uvolnění těchto opatření platných v nouzovém stavu při epidemii Covid 19 

platných na území městyse a souhlasí se zpřístupněním sportovišť a dětských hřišť 

v městysi – za podmínek, že sportovní aktivity budou probíhat dle platných pravidel 

nařízených vládou ČR od 1. 5. 2020 v návaznosti na nařízení či doporučení vlády ČR a 

aktuální epidemiologickou situaci. 

 možné uvolnění těchto opatření platných v nouzovém stavu při epidemii Covid 19 

platných na území městyse a souhlasí se spuštěním prodeje pojízdných prodejen         

od 23. 4. 2020 a prodeje trhovců za podmínek dodržování obecných pravidel přijatých 

vládou  v návaznosti na nařízení vlády ČR a aktuální epidemiologickou situaci. 

 možnost podání žádosti o dotaci OPŽP na využití stávající šachty ve dvoře radnice 

v Pozořicích pro zachytávání dešťové vody ze střechy radnice a přeměnu povrchu dvoru 

na zasakovací. Další možností je využití šachty u budovy ZŠ pro zachytávání dešťové 

vody ze střechy budovy ZŠ. Obě úpravy vyžadují instalaci čerpacího zařízení, instalaci 

přívodu elektřiny. Nasbíraná voda v šachtách bude využita technickou skupinou městyse 

na zalévání zeleně v obci, případně i pro JSDH Pozořice. 

               
Rada městyse souhlasí: 

 s uzavřením Smlouvy o poskytnutí věcného daru – ochranných roušek z důvodu ochrany 

před pandemií vidu COVID 19 na území městyse Pozořice. Smlouvy uzavírá Městys 

Pozořice, Na Městečku 14, zastoupeným starostou Ing. Alešem Krčem a Domovem pro 

seniory Jesenec, p. o., Jesenec 1, 798 53 Jesenec, zastoupený ředitelkou Věrou 

Vymětalovou – 50 ks roušek. 

 s uzavřením Smlouvy o poskytnutí věcného daru – ochranných roušek z důvodu ochrany 

před pandemií vidu COVID 19 na území městyse Pozořice. Smlouvy uzavírá Městys 

Pozořice, Na Městečku 14, zastoupeným starostou Ing. Alešem Krčem a Nemocnicí 

Vyškov, p. o., Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov – 300 ks roušek. 

 s uzavřením Smlouvy o poskytnutí věcného daru – ochranných roušek z důvodu ochrany 

před pandemií vidu COVID 19 na území městyse Pozořice. Smlouvy uzavírá Městys 

Pozořice, Na Městečku 14, zastoupeným starostou Ing. Alešem Krčem a Domovem u 
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Františka, p. o., Rybářská 1079, 664 53 Újezd u Brna, zastoupený JUDr. Antonínem 

Jízdným – 300 ks roušek. 

 s uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro agendu přestupků s městem Šlapanice a 

pověřuje starostu městyse jeho podpisem. 

 s uzavřením smlouvy o provedení opravy komunikace v ul. Velké Lipky mezi firmou VHS 

Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav a Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 

664 07 Pozořice, zastoupeným starostou Ing. Alešem Krčem. 

 s uzavřením smlouvy o provedení opravy dešťové vpusti mezi firmou VHS Břeclav s.r.o., 

Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav a Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 

Pozořice, zastoupeným starostou Ing. Alešem Krčem. 

 s uzavřením Smlouvy o územním rozvoji městyse Pozořice - o příspěvku na rozvoj a 

údržbu občanské vybavenosti a veřejných prostranství mezi Městysem Pozořice, Na 

Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou Alešem Krčem a Mgr. Richardem 

Johnem a Ing. Bc. Terezou Johnovou. 

 s uzavřením Smlouvy o územním rozvoji městyse Pozořice - o vybudování infrastruktury 

mezi Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou 

Alešem Krčem a Mgr. Richardem Johnem a Ing. Bc. Terezou Johnovou. 

 s podáním žádosti o dotaci OPŽP  na využití stávající šachty ve dvoře radnice 

v Pozořicích pro zachytávání dešťové vody ze střechy radnice a přeměnu povrchu dvoru 

na zasakovací a zprovoznění nevyužívané šachty u budovy ZŠ v Pozořicích a 

vybudováním zařízení, které umožní využívat šachtu jako nádrž dešťové vody a pověřuje 

starostu jednáním potřebným k získání dotace. 

 s provedením opravy komunikace v ul. Velké Lipky firmou VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 

1161/1, 690 64 Břeclav.  

 s provedením opravy dešťové vpusti v ul. Malé Lipky, firmou VHS Břeclav s.r.o., 

Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav. 

 

Rada městyse schvaluje: 

 

výdaje na úpravy obřadní síně radnice v Pozořicích dle nabídek níže uvedených firem:  

 renovace parket, pokládka koberce, kobercový běhoun – firma K&P Parket s. r. o., 

Fryčajova 28/134, 614 00 Brno 

 renovace omítek – kompletní štuk včetně stropu, výmalba - firma K&P Parket s. r. o., 

Fryčajova 28/134, 614 00 Brno 

 výměna osvětlení – firma Aulix lighting s. r. o., Na Sádkách 705, 25241 Dolní Břežany 

 
 
Vyvěšeno dne: 
 
Sejmuto dne: 
 
 
 
 


