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Výpis z Usnesení 
ze 48. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 21. 07. 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:  

• usnesení, rozhodnutí, oznámení, sdělení, stavební povolení a závazná stanoviska 

SÚ Pozořice, Krajského úřadu JMK, MěÚ Šlapanice, týkající se staveb občanů 

městyse Pozořice z hlediska účastníka řízení Městyse Pozořice a ochrany životního 

prostředí v Městysi Pozořice  

• stanovisko KHS Brno k délce tlecí doby veřejného pohřebiště Pozořice, k. ú. 

Pozořice, parc. č. 142 a pověřuje místostarostku zapracováním stanoviska do nového 

řádu pohřebiště. 

• Oznámení o shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí a o doplnění řízení o 

výjimku z ochrany pro další zvláště chráněné druhy živočichů. 

• zpracovanou analýzu Základní školy a Mateřské školy Pozořice, p.o. - současného 

stavu a předpokládané požadavky na budovu školy s výhledem do roku 2050 

 

Rada městyse projednala: 

• oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Viničné Šumice, 

který bude vystaven k veřejnému nahlédnutí v době od 15. července 2020 do 15. 

srpna 2020 na MěÚ Šlapanice a obecním úřadě Viničné Šumice, v úředních 

hodinách a dále na https://www.slapanice.cz/projednavana-upd-vinicne-sumice a 

úřední desce obce Viničné Šumice a pověřuje starostu k účasti na projednávání 

návrhu k zadání změny č. 1 územního plánu Viničné Šumice. 

• projednala a posoudila jednotlivé žádosti a nabídky na pronájem hmotné nemovité 

věci – pozemku p. č. 295 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 191 m2, 

jehož součástí je dům č. p. 156 pro bydlení v k. ú. a obci Pozořice na dobu určitou 3 

měsíců s automatickou prolongací, pokud nebude oznámeno některou smluvní 

stranou, že na skončení nájmu trvá. RM vyhodnotila všechny nabídky a vybrala 

nájemce, za cenu 4500 Kč/měsíc + úhrada energií. Po připojení domu na vodovodní 

řád se cena nájmu zvýší na 5500 Kč + úhrada energií. 

• cenovou nabídku paní Lenky Topolanské, dotační poradenství, IČO: 76251926 

Komárnov 1291/28, 691 51 Lanžhot, na zpracování žádosti o příspěvek ze Státního 

fondu dopravní infrastruktury na realizaci a projektu „Pozořice – chodníky u silnice 

II/383“ a souhlasí s uzavřením smlouvy na zpracování žádosti o příspěvek na 

realizaci projektu „Pozořice – chodníky u silnice II/383“ v cenové nabídce 30.000,- Kč. 

• zadávací podmínky dokumentace k výběrovému řízení na dodávku workoutového 

hřiště v Hájíčku, které bude spolufinancováno z dotačního titulu Ministerstva pro 

místní rozvoj 

 

Rada městyse schvaluje: 

• přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, na základě žádosti evidované pod č. 

j. 37100/2020, v celkové částce 24.000,- Kč na projekt „ Za kulturou do Pozořic“ a 

https://www.slapanice.cz/projednavana-upd-vinicne-sumice


 Výpis z Usnesení 48. RM – 21. 07. 2020 

souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK. Smlouvu 

uzavřou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 60 82 Brno, zastoupený JUDr. 

Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje a Městys Pozořice, Na 

Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou Ing. Alešem Krčem. 

• uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů obecní policie, na dobu neurčitou. 

Smlouvu uzavřou Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, 

zastoupené starostkou Mgr. Michaelou Trněnou a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 

664 07 Pozořice, zastoupeným starostou Ing. Alešem Krčem. 

• uzavření Smlouvy o nákupu přívěsu za traktor za kupní cenu ve výši 101.900,- Kč 

bez DPH + 21% DPH = 123.299,- Kč včetně 21% DPH celkem. 

 

Rada městyse souhlasí: 

• s bezplatným pronájmem prostor Dělnického Domu (sálu, kuchyňky, zadních toalet) 

za účelem nácviků na tradiční pozořické hody ve dnech 04. 08. – 16. 09. 2020. 

Zkoušky budou probíhat 2x týdně v časovém rozmezí od 19:00 – 00:00 hod. a 

doporučuje dodržovat hygienické opatření. V případě zpřísněných podmínek pro 

konání veřejných akcí v souvislosti s prevencí nákazy onemocněním Covid 19 rada 

souhlasí i s bezplatným pronájmem Dělnického domu pro konání hodové zábavy dne 

16. 9. 2020. Rada ukládá stárkům udržovat v prostorách Dělnického domu pořádek a 

čistotu, tak aby následující den byly prostory sálu připravené pro další aktivity. 

• s bezplatným pronájmem prostor Dělnického domu (sálu, kuchyňky, toalet, 

zrcadlového sálu) za účelem konání kulturní akce tradiční Po-hodová zábava ve 

dnech 30.10. – 01.11. 2020. Požární a pořadatelská služba bude zajištěna. Rada 

ukládá stárkům zajistit v prostorách Dělnického domu pořádek a čistotu, tak aby 

následující den po akci byly prostory využívané Hospůdkou na Dělňáku připraveny 

k běžnému provozu restaurace 

• s poskytnutím individuální dotace pro „Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.“, 

IČO: 00499811, Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 - Stodůlky z rozpočtu městyse 

Pozořice na sociální terénní službu rané péče, v celkové výši 6.000,- Kč a ukládá 

tajemnici vypracování darovací smlouvy s danou organizací. 

• s pronájmem obecního pozemku v objektu č. p. 250 v k. ú. Pozořice o celkové 

rozloze 10 m2  panu Petru Macháčkovi, bytem Sivice 79, 664 07 Pozořice, 

IČ:02627761, za účelem provozování stánku s občerstvením v době konání 

Pozořické pouti ve dnech 14. 08. - 16. 8. 2020. Cena pronájmu je stanovena 1.500 

Kč + DPH + skutečné náklady za spotřebované energie. 

• s projektovou dokumentací stavby „Pozořice – odvodnění hřbitova“ pro účely vydání 

společného povolení ke stavbě – vybudování dešťové kanalizace a drenáže, které 

budou napojeny do stávající dešťové kanalizace v Pozořicích. Jedná se o odvedení 

drenážních vod z jihovýchodní části stávajícího hřbitova v Pozořicích za účelem jeho 

odvodnění pro snížení hladiny podzemní vody pod pohřbívací hloubku a současně 

bude sloužit pro budoucí napojení dešťových vod z parkoviště u hřbitova a ze střechy 

márnice na hřbitově. Stavba bude prováděna na místní komunikaci a hřbitově na 

pozemcích Městyse Pozořice a Jihomoravského kraje, na pozemcích p. č. 142, 

143/1,144, 188/6, na k. ú. Pozořice (okres Brno-venkov). 

• se zrušením pracovního úvazku, pracovní pozice „vedoucí hospodářsko-správního 

oddělení s účinností od 22. 07. 2020. 
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• s cenovou nabídkou na odběr elektřiny od dodavatele Kolibřík Energie, a. s. a 

pověřuje starostu uzavřením smlouvy na odběr elektřiny od dodavatele Kolibřík 

Energie, a. s. pro Městys Pozořice 

• revokuje usnesení RM č. 47/6.3/2020 ze dne 01. 07. 2020 v plném rozsahu a 

souhlasí s projektovou dokumentací na akci „Chodník u mostu 3841-1 ve Viničných 

Šumicích“. 

• s bezplatným pravidelným zapůjčením Multifunkčního hřiště jednotce Hasičského 

záchranného sboru Pozořice za účelem zvyšování fyzické kondice 

 

Rada městyse nesouhlasí: 

• s prominutím poplatku za zábor veřejného prostranství pro zahrádku náležející 

k restauraci Apetit za období 1. 5. 2020 - 30. 09. 2020 v souvislosti s epidemií 

koronaviru SARS-CoV-2 a vyzývá k zaplacení záboru veřejného prostranství o 

výměře 25 m2 , p.č. 214, k. ú. Pozořice. 

 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 
 
 
Sejmuto dne: 
 

 

 


