
 Výpis z Usnesení 44. RM – 19.05.2020 

Výpis z Usnesení 
z 44. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 19. 05. 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  

 výsledky sledování prašného spadu v okolí cementárny a vápenky Mokrá. 

 návrh otevírací doby pro veřejnost pošty Pozořice z důvodu organizačních změn. 

Otevírací doba bude platná od termínu určeném vedení České Pošty.  

 PO 11:00 – 18:00 

 ÚT   7:00 – 14:00 

 ST 11:00 – 18:00 

 ČT   7:00 – 14:00 

 PÁ   7:00 – 14:00 

 

Rada městyse byla seznámena: 

 s operačním programem potravinové a materiální pomoci a dává souhlas jako 
zřizovatel ZŠ a MŠ Pozořice se zapojením do projektu kraje financovaného 
z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera 
s finančním příspěvkem. 

 
Rada městyse projednala: 

 a pověřuje starostu jednáním s městem Šlapanice vedoucím k uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o využití služeb Městské policie 

 

Rada městyse souhlasí: 

 s prominutím dvouměsíčního nájemného za místnost v Dělnickém domě z důvodu 

preventivních opatření v nouzovém stavu vyhlášeném vládou ČR. 

 s vybudováním vodovodní přípojky pro RD v Pozořicích, na pozemku p. č. 366,  k.ú. 

Pozořice, kde vlastníkem je Městys Pozořice 

 se stavbou „Novostavba rodinného domu v Pozořicích“ na pozemku p. č. 374/1, , 

375/4, 378/16 vše k. ú. Pozořice, dle projektové dokumentace předložené 

investorem.  

 s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě              

podle § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi  a Městysem 

Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou ing. Alešem 

Krčem a investory stavby vodovodní přípojky na  p. č. 1255/5 a p.č. 1169/1(pozemek) 

v katastrálním území Pozořice 
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 s poskytnutím finanční dotace pro Sanus, z. s. v částce 28.467,- Kč na 

spolufinancování sociálních služeb pro poskytování péče osob s chronickým 

onemocněním, se zdravotním postižením a seniorů a s uzavřením darovací smlouvy 

na tuto částku. 

 s poskytnutím příspěvku 2 000 Kč na podporu činnosti Linky bezpečí z. s., se     

sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8 

 s uzavřením rámcové smlouvy o poskytování právních služeb mezi advokátkou Mgr. 

Martinou Leitnerovou a Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, 

zastoupeným starostou ing. Alešem Krčem. 

 s uzavřením smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene podle § 25 odst. 4 

energetického zákona za účelem kabelového vedení NN ke stavbě „ Sivice, příp. NN 

Daněk“ na pozemku o p. č. 215, 1501, k. ú. Pozořice, mezi firmou E.ON Distribuce, a. 

s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7 a Městysem 

Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou ing. Alešem 

Krčem.   

 s cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace stavby „Pozořice, 

rekonstrukce VO v ulicích Úvoz, Nad Ostrůvkem, Hostěnická“, kterou podal Ing. 

Tomáš Blažek, Přibice 379, 691 24 Brno – venkov, IČ: 04062965. 

 s výběrem fy. M. C. Triton, spol. s. r. o., Evropská 846/176a, 160 00, Praha 6 pro 

zpracování a administraci žádosti o dotaci na program posílení komunikace 

s veřejností, který zahrnuje mmj. pořízení a provoz nových webových stránek, portál 

občana, navigační systém v obci, vizuální identita obce, mobilní aplikaci, financování 

½ úvazku úředníka. Cena zpracování žádosti a administrace žádosti je 50. 000 Kč. 

 se zadáním realizace rekonstrukce kříže v Hájíčku fy. Marston s. r. o., se sídlem  

Jahodová  533/56, 620 00 Brno se sídlem za nabídkovou cenu 123. 500 bez DPH. 

 

Rada městyse schvaluje: 

 v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,  účetní závěrku 

Základní a mateřské školy Pozořice, příspěvková  organizace, IČ: 49459724, 

sestavenou k 31. 12. 2019 

Účetní uzávěrku Základní a mateřské školy schválili členové rady městyse přítomni na 
jednání 19. 5. 2020:  

 Ing. Aleš Krč 

 Tereza Jiráčková 

 Mgr. Ida Kárná, MPA 

 Bc. Pavel Buchta 

 Mgr. Jan Beneš 

 

 v souladu s § 30 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, schvaluje přesunutí zlepšeného výsledku hospodaření Základní 

a mateřské školy Pozořice, příspěvkové organizace, IČO: 49459724, v celkové výši  

25. 426,13 Kč  Kč do rezervního fondu, viz. příloha č. 2 – Zápis o provedené finanční 

kontrole za rok 2019.  

Hospodářský výsledek je složen ze středisek:  Celkem:  25.426,13 Kč 

                MŠ: 15.041,99 Kč 

                ZŠ:  10.384,14 Kč  

                    

 Rada souhlasí s přesunutím těchto finančních prostředků do rezervního fondu. 
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 Program jednání ZM dne 28. 05. 2020 v 18:00 hod. ve velkém sále Dělnického domu 

v Pozořicích: 

1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola plnění úkolů z předešlých jednání zastupitelstva 
4. Zpráva o činnosti rady městyse 
5. Majetek městyse: 

5.1  Nabytí pozemku 1840/2, k.ú. Pozořice 
5.2  Zřízení práva stavby na parc. č. 1169/18 a 396/1,  

 vše v k.ú. Pozořice 

6.  Výběr zhotovitele na rekonstrukci veřejného osvětlení  
7.  Projednání zprávy finančního výboru 
8.  Rozpočtové opatření 
9.  Diskuse 

10.  Závěr 

                  

 výběr realizátora stavby Cyklistického altánu v parku Legionářů v Pozořicích 

 rozpočtové opatření č. 7/2020 v předloženém znění 

 
 
 
Vyvěšeno dne: 
 
 
 
Sejmuto dne: 
 

 

 


