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Výpis z Usnesení 
z 59. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 21. 12. 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, souhlas, společný souhlas, rozhodnutí, oznámení, sdělení, stavební 

povolení a závazná stanoviska SÚ Pozořice, JmK, MěÚ Šlapanice, týkající se staveb 

občanů městyse Pozořice z hlediska účastníka řízení Městyse Pozořice a ochrany 

životního prostředí v Městysi Pozořice, a také informaci o KHS JmK o nařízené 

karanténě pro třídu „zelených“ v mateřské škole v Pozořicích z důvodu výskytu 

onemocnění Covid 19. 

 

Rada městyse souhlasí: 

• s provedením stavby „Domovní ČOV Ekocis“ na pozemku p.č. 874, 875 v k.ú. Pozořice 

dle předložené projektové dokumentace – stavebníci: Mgr. Klára Krchňavá a Mgr. Petr 

Krchňavý. 

 

Rada městyse nesouhlasí: 
 

• s provedením stavby „Novostavba rodinného domu a garáže“, včetně přípojek inž. sítí 
(voda, kanalizace, NN), akumulační nádrže, vsakovacího objektu a oplocení a 
zpevněné plochy sjezdu, na pozemku p.č. 1912/64 v k.ú. Viničné Šumice – stavebníci: 
Mgr. Marta Blahynková a Mgr. Tomáš Hřebíček; 

• s uzavřením Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž chladícího 

zařízení pro Dělnický dům. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí     

143 800 Kč bez DPH. Smlouvu uzavřou Ing. František Jašek, IČO: 00789844, se 

sídlem Staňkova 8d, 602 00 Brno a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 

Pozořice, zastoupený starostou Ing. Alešem Krčem. 

• s uzavřením Darovací smlouvy mezi Městysem Pozořice, zastoupeným starostou Ing. 

Alešem Krčem, jako příjemcem a paní JUDr. Janou Krčkovou, Na Městečku 247, 

Pozořice, jako dárkyní. Předmětem smlouvy je dar ve výši 2.500 Kč pro účel nákupu 

knih pro Obecní knihovnu Pozořice 

• s uzavřením Darovací smlouvy mezi Městysem Pozořice, zastoupeným starostou Ing. 

Alešem Krčem, jako dárcem a panem Petrem Filipem, Jezerská 506, 664 07 Pozořice, 

jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 15.000 Kč na úhradu 

nákladů spojených s výstavbou Slámového Betlému pro Městys Pozořice. 

Rada městyse schvaluje: 

• přidělení odměny za rok 2020 PhDr. Janu Dudkovi, řediteli ZŠ a MŠ Pozořice, 
příspěvkové organizace dle přílohy č. 1. tohoto zápisu. Jedná se o finanční prostředky 
přidělené z MŠMT pro ZŠ a MŠ Pozořice; 

• zadávací dokumentaci pro výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu – 
výběrové řízení na dodavatele stavby - „Výstavba sběrného střediska odpadů Pozořice 
a vodovodní přípojka + jímka na vyvážení“. Zadávací dokumentace je přílohou č. 2  
tohoto zápisu; 

• schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2020 v předloženém znění; 

• zadávací dokumentace pro výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu – 
výběrové řízení na dodavatele stavby -  „Výstavba chodníků v ulici Hostěnická 
a veřejného osvětlení v ulici Úvoz – Hostěnická I. etapa“. Zadávací dokumentace je 
přílohou č. 3 tohoto zápisu; 

http://www.pozorice.cz/vyzva-k-podani-nabidek-pro-verejnou-zakazku-maleho-rozsahu-vystavba-chodniku-v-ulici-hostenicka-a-verejneho-osvetleni-v-ulici-uvoz-hostenicka-i-etapa/d-7755/p1=64
http://www.pozorice.cz/vyzva-k-podani-nabidek-pro-verejnou-zakazku-maleho-rozsahu-vystavba-chodniku-v-ulici-hostenicka-a-verejneho-osvetleni-v-ulici-uvoz-hostenicka-i-etapa/d-7755/p1=64
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• zadávací dokumentaci pro výběrové řízení  na dodavatele veřejné zakázky malého 
rozsahu - „Výstavba sběrného střediska odpadů Pozořice – vybavení“. Zadávací 
dokumentace je přílohou č. 4  tohoto zápisu; 

• zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého 
rozsahu pro stavbu – „Rekonstrukce interiéru hasičské zbrojnice a úprava parkoviště“. 
Zadávací dokumentace je přílohou č. 5  tohoto zápisu; 

• zadání zakázky společnosti Ing. František Jašek, se sídlem Staňkova 8d, 602 00 Brno 
za celkovou cenou 143. 800 Kč z důvodu nejvýhodnějšího poměru cena x komplexnost 

dodávky a také pro dobré reference z jiných dodávek. 
 
 
 
Rada městyse vybrala: 
1. RM porovnala jednotlivé nabídky na nákup příkopového ramena: 

• Rybář tech s.r.o. – celková cena s DPH 284.834, - Kč 

• SYNPRO, s.r.o. – celková cena s DPH 331.691, - Kč 

• IVRATECH-CZ s.r.o. – celková cena s DPH 351.747, - Kč 
a vybrala firmu Rybář tech s.r.o, IČO 27730000 se sídlem Vavřinec – Suchdol 22, 679 13 
Sloup, pro nabídku nejnižší ceny. 

 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 
 
Sejmuto dne: 


