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Výpis z Usnesení 
z 56. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 10. 11. 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;  

• vědomí informaci starosty o podpoře SFŽP SSO Pozořice Za Vlečkou a souhlasí s 

vyřazením projektové dokumentace projektu „SSO Pozořice za hřbitovem“ z majetku a 

ukládá tajemnici provést vyřazení PD z majetku městyse. 

• kolaudační souhlas a pověřuje tajemnici úřadu zařazením stavby do majetku městyse. 

 

Rada městyse projednala: 

• projednala nabídky společností RPA Dotace, s.r.o., IČO: 01399357, Koutného 2269/3,        
628 00 Brno a MAS Slavkovské bojiště, z.s., Hrušky 166, 683 52 Křenovice k 
vypracování podkladů pro podání žádosti a podání žádosti o dotace z programu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova vyhlašovaného MMR 

a) RPA   20. 000 Kč + 6% z přiznané dotace + DPH - Rekonstrukce místní komunikace 
Malé Lipky  

                       30. 000 Kč + 6% z přiznané dotace + DPH – Hřiště „Na Rybníku“ 
b) MAS Slavkovské bojiště    7.000, - Kč/projekt   

Rada Městyse Pozořice vybrala MAS Slavkovské bojiště, z.s. pro nižší cenu za dodání 
žádosti a souhlasí uzavřením Smlouvy o vypracování podkladů a podání žádosti o 
dotaci „Rekonstrukce místní komunikace Malé Lipky“ a dotaci „Hřiště Na Rybníku 
“z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova vyhlašovaného MMR. Smlouvu 
uzavřou MAS Slavkovské bojiště, z.s., IČO: 27030491, se sídlem Hrušky 166, 683 52 
Křenovice, zastoupená Ing. Danou Adamcovou, koordinátorkou projektů a Městysem 
Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou Ing. Alešem 
Krčem. Smlouva je přílohou zápisu RM. 

• nabídky těchto 5 dodavatelů na dodávku zimního vybavení Rider (radlice a kartáč na 

odmetání sněhu): 

1. Renáta Rumpová, IČO: 49412663, Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna – 78.182, - Kč 
vč. DPH 

2. GARDENTECH s.r.o., Mírová 15, 618 00 Brno - 80.497, - Kč vč. DPH 
3. Motohobby, IČO: 63444101, Svatoborská 408, 697 01 Kyjov – 81.998, - Kč  
4. Kubospol s. r. o., IČO: 64507327, Lesnická 87, 679 02 Rájec-Jestřebí - 74.800, - Kč vč. 
DPH 

Rada Městyse Pozořice vybrala pro dodávku zimního vybavení spol. Kubospol s. r. o., 
Lesnická 87, 679 02 Rájec-Jestřebí s nejnižší nabídkovou cenou. Smlouvu uzavřou 
firma Kubospol s.r.o., IČO: 64507327, se sídlem Lesnická 87, 679 02 Rájec – Jestřebí 
a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, za stoupeným starostou Ing. 
Alešem Krčem. Smlouva je přílohou zápisu RM. 

 

Rada městyse souhlasí: 

• s uzavřením Příkazní smlouvy pro veřejnou zakázku „Výstavba sběrného dvora 

Pozořice“, v rámci projektu „Výstavba sběrného dvora Pozořice“, reg. č. projektu 

CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012098 s firmou ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o., 

(příkazník), ve které se zavazuje k zajištění přípravy a průběh zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu na dodávky a zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu 

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
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znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými Pokyny pro zadávání veřejných 

zakázek v OPŽP 2014-2020, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu uvedených ve 

smlouvě. Smlouvu uzavřou firma ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o., IČO: 

04455967, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno zastoupená Ing. et Ing. 

Tomášem Hlavenkou, MBA, a         Mgr. Danielou Barákovou, Ph.D., jednateli 

společnosti a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným 

starostou Ing. Alešem Krčem. Smlouva je přílohou zápisu RM. 

• s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 8/2020 – O nájmu bytu zvláštního určení 

v Domě s pečovatelskou službou v Pozořicích, Holubická 674, na základě doporučení 

sociálně-zdravotní komise ze dne 9. 11. 2020, od 1. 12. 2020. Smlouvu uzavřou 

nájemce a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou 

Ing. Alešem Krčem. Smlouva je přílohou zápisu RM. 

• s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace Malé Lipky z programu 

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021 - DT 117d8210A Podpora obnovy místních 

komunikací, vyhlašovaného MMR. 

• s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci a rozšíření parkoviště před hřbitovem z 

programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021 - DT 117d8210C – Podpory obnovy 

staveb a zařízení dopravní infrastruktury, vyhlašovaného MMR. 

• s podáním žádosti o dotaci na vybudování dětského hřiště v lokalitě Na rybníku z 

programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021 - DT 117d8210H – Podpora 

budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, vyhlašovaného MMR. 

•  

 

 
 
Vyvěšeno dne: 
 
Sejmuto dne: 


