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Výpis z Usnesení 

z 50. schůze rady městyse Pozořice 
ze dne 2. 9. 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. 
• ukončení smlouvy z nájmu nebytových prostor v knihovně v budově radnice v Pozořicíc –  

k 2. 9. 2020 z důvodu ukončení služby klinické logopedie. Zároveň ukládá tajemnici zveřejnění 
záměru na pronájem nebytových prostor. 
 
 
 
Rada městyse projednala:  
• stížnost občanů ze Spodního kopce na nevhodné hygienické podmínky a týrání zvířat na 

adrese Sp. Kopec č. p. 253 a souhlasí s předáním podnětu na Krajskou hygienickou stanici a 
Státní veterinární stanici k posouzení relevance stížnosti 
 
 
 
Rada městyse schvaluje: 
• žádost o zvláštní užívání komunikace za účelem provedení opravy/udržovacích prací na 
místní komunikaci v ul. Ulička, Pozořice – Stavební úpravy části místní komunikace na 
pozemku p. č. 1149, k. ú. Pozořice 
• přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, na základě žádosti evidované pod č. j. 
37103/2020, v celkové částce 35.000, - Kč na projekt „Kříž v Hájku“ a souhlasí s uzavřením 
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK. Smlouvu uzavřou Jihomoravský kraj, Žerotínovo 
náměstí 449/3, 601 82 Brno, zastoupený JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem 
Jihomoravského kraje a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený 
starostou Ing. Alešem Krčem. 
• schvaluje program, den, hodinu a místo konání V. zasedání Zastupitelstva Městyse Pozořice, 
které se bude konat v úterý 15. 9. 2020 v 18:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse 
Pozořice.  
Program  jednání: 

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  Odprodej části pozemku  par. č. 76/1 v k. ú. Pozořice 
5.2  Nákup ideální části pozemků par. č. 1735/16, 1735/17, 1735/18,   
       1737/14, 1737/15, 1737/16,  vše v k. ú.  Pozořice 
5.3  Nákup ideální části pozemků par. č. 1727/153 v k. ú.  Pozořice 
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5.4  Dohoda o postoupení Smlouvy o právu k provedení stavby se 
       společností Goodman Czech Republic s.r.o. na společnost InPark   
       Alpha, Holubice s.r.o. 

6. Dohoda o postoupení Smlouvy darovací a o spolupráci stavby se společností 
Goodman Czech Republic s.r.o. na společnost InPark Alpha, Holubice s.r.o. 

7. Pozemkové úpravy – prezentace Státního pozemkového úřadu 
8. Smlouva na výstavbu chodníků Kovalovická a Holubická U školy, dodatek - vícepráce 
9. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové školy s obcí   Viničné 

Šumice 
10.  Ocenění skautského střediska Pozořice 
11.  Rozpočtové opatření 
12.  Diskuse 
13.  Závěr 

 
 
 

                       
Rada městyse souhlasí: 

• se stavbou „Stavební úpravy a přístavba RD č. p. 23, Pozořice“ na pozemku p. č. 123, k. ú. 
Pozořice, dle předložené projektové dokumentace, i s napojením svodu dešťových vod z uliční 
části do kanalizační stoky 

• se změnou stavby „Dvorní stavení“ na pozemcích p. č. 832/2 a 832/3 v k. ú. Pozořice, při 
které vznikne zastřešení průjezdu a přístavba v hranici s pozemkem p. č. 833/1, k. ú. Pozořice, 
dle předložené projektové dokumentace 

• se záborem veřejného prostranství v rozsahu 2m2, o který žádá politická strana KDU – ČSL,  

za účelem propagace  v době  2. 9. – 3. 10. 2020. Úhrada za zábor bude stanovena dle OZV 
městyse Pozořice č. 4/2019, od místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

• s uzavřením Licenční smlouvy o provozu a užívání rezervačního systému Book4u a 

související ujednání. Smlouvu uzavřou CaberNet SoftWare, s.r.o., IČO: 04695453, Rejchova 
4984/5, 586 01 Jihlava, zastoupený Ing. Janem Stuhlem a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 
664 07 Pozořice, zastoupený starostou Ing. Alešem Krčem.  

• s vypovězením smlouvy č. 4002242 s D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, ke dni        

20. 5. 2021. Společnost zajišťovala poradenství a  právní ochranu  obce. Služba v cenně         
21.050 Kč/rok nebyla v uplynulém pojistném období využita.  

• s uzavřením smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení skupiny Acha!, dne 5. 9. 2020, na 

koncertu při otevření multifunkčního hřiště v Pozořicích, za cenu 7.000 Kč vč. DPH. Smlouvu 
uzavírají Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07, zastoupený ing. Alešem Krčem a 
hudební skupina ACHA!, zastoupená panem Josefem Machů.  
 
 
 
Rada městyse vyhodnotila: 
• nabídky na dodavatele workoutového hřiště na ul. Holubická na pozemku p. č. 71/1 k. ú. 
Pozořice.  
Byly to tyto nabídky: 
1. Enuma Elis s. r. o. , Lannova 2061, 110 00 Praha - nabídková cena cvičební sestavy – 
803 718,30 Kč vč. DPH  
 
2. Monotrend s. r. o. , Jamné 34 666 01 Tišnov – nabídková cena cvičební sestavy, odstranění 
zbytků betonových prvků v prostoru hřiště, revitalizace zeleně, umístění odpadkových košů a 
lavice – 701 149,65 Kč vč. DPH  
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3. LLamaro s. r. o. Na Štepnici 347, Potštějn 517 43 – nabídková cena cvičební sestavy -  
714 199, 33 Kč vč. DPH   

 
Z důvodu nejnižší nabídkové ceny a nejkomplexnější dodávky hřiště rada městyse vybrala 
k realizaci workooutového hřiště fy. Monotrend s. r. o. , Jamné 34, 666 01 Tišnov. 
 
 
 
 
 
  
 
Vyvěšeno dne: 30.09.2020 
 
Sejmuto dne: 
 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                             


