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Výpis z Usnesení 
z 54. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 27. 10. 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;  

 

Rada městyse projednala: 

• Žádost o vydání stanoviska k otevření Základní školy TALENT s.r.o. zastoupenou Mgr. 

Zdeňkem Kratochvílem, jednatelem školy, na území městyse Pozořice a souhlasí se 

zřízením Základní školy Talent s. r. o. jako samostatným ekonomickým subjektem, bez 

participace Městyse Pozořice. 

• nabídky pro dodávku 30 ks notebooků pro ZŠ a MŠ Pozořice, p. o. Podmínky zadávací   
dokumentace splnily a do výběrového řízení se přihlásily tyto společnosti:  

  (ceny jsou uvedené za 1 ks notebooku bez DPH) 
o 1. UNIS COMPUTERS, a. s.                 16. 600 Kč 
o 2. PC NET CZ spol. s. r. o.                  15. 750 Kč 
o 3. AV media, a. s.                              17. 471 Kč 
o 4. K-net Technical International Group  15. 970 Kč 
o 5. Miroslav Mráček                                15. 450 Kč 

Nejnižší cenou je 15. 450 Kč, rada městyse tedy souhlasí se zadáním veřejné zakázky 
fy. Miroslav Mráček, Hliník 4, 627 00 Brno.  

• tyto nabídky na vybudování vodovodní přípojky u domu č.p. 156 v ul. Úvoz Pozořice: 
1. Vodárenská akciová společnost, a. s.   131 822 s DPH 
2. Trasko BTV, s. r. o.                               168 525 s DPH 
3. EDMA s. r. o.                                          158 537 s DPH  

Pro realizaci vodovodní přípojky byla vybrána Vodárenská akciová společnost, a. s., 
Soběšická 820/156, 638 00 Brno s nejnižší nabídkovou cenou - 131 822 Kč s DPH. 

 

Rada městyse schvaluje: 

• Žádost o schválení převodu členských práv a povinností a převodu družstevního podílu 

k bytu č. 3, v 2. NP budovy ul. Holubická, č.p. 675, 664 07 ze stávající členky na nové 

členy. 

• uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb ENVIPARTNER s.r.o. pro 

webovou aplikaci WEGAS mezi ENVIPARTNER s.r.o., IČO: 28358589, se sídlem 

Vídeňská 55, PSČ 639 00 Brno, zastoupeným jednatelem JUDr. Radomírem Salvetem 

a Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou Ing. 

Alešem Krčem. 

• uzavření Darovací smlouvy o přijetí účelového finančního daru ve výši 96.800, - Kč pro 

ZŠ na zakoupení a úhradu interaktivní tabule, ultrakrátkého dataprojektor, 

reproduktorů, plynového pylonového pojezdu. Smlouvu uzavřou Klubíčko Pozořice, z. 

s., Velké Lipky 231, 664 07, IČO: 07472927 jako dárce a ZŠ a MŠ Pozořice, p. o., U 

Školy 386, 664 07 Pozořice jako obdarovaný. 

 

Rada městyse souhlasí: 

• s realizací stavby „Přístavba, nástavba a stavební úpravy stávajícího RD, č.p. 142, p.č. 

309, k.ú. Pozořice“ – dle přiložené projektové dokumentace. 
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• s parkováním osobních vozidel určených k objektu RD č. p. 142 v Pozořicích na 

pozemku p. č. 309, k. ú. Pozořice na pozemcích ve vlastnictví Městyse Pozořice 

určených k parkování osobních vozidel, tj. na parkovišti u Orlovny, p. č.  35 nebo ve 

spodní části parcely p. č. 284/3, vše k. ú. Pozořice. Při případném parkování na parcele 

284/3, k. ú. Pozořice je nutno zohlednit a respektovat potřeby občanů, kteří tuto plochu 

již léta využívají k parkování, tak, aby nedocházelo ke konfliktům mezi obyvateli dané 

lokality. 

• s úplnou uzavírkou a zvláštním užíváním místní komunikace v ul. Na Větřáku – v úseku 

dle přiložené PD, z důvodu akce „Pozořice – prodloužení splaškové kanalizace k p.č. 

1313/1“. Žádost podala společnost ZLINMARK DZ s.r.o., IČO: 04262701, 

Hvězdoslavova 1191/55a, 627 00 Brno, v zastoupení zhotovitele stavby EDMA s.r.o., 

IČO:25558391, Drnovice 708, 683 04 Drnovice. Uzavírka je ohlášena na období od 1. 

11. 2020 – 15. 11. 2020 

• s připojením zřízení sjezdu k místní komunikaci ul. Nad Sokolovnou, Pozořice, kterým 

se připojí pozemek p. č. 27, k. ú. Pozořice, investorem stavby je pan Milan Sedláček, 

KOSEMO, s.r.o., Moravia, IČO 29273102, se sídlem Brněnská 554/63, Šlapanice, 664 

51 pro připojení stavby „Novostavba RD s provozovnou Pozořice, p. č. 27“ 

• s uzavřením Kupní smlouvy o prodeji motorového vozidla Škoda Octavia, reg. zn. 

4AN1762. Vlastníkem vozidla je Městys Pozořice. Kupní smlouvu uzavřou Město 

Kuřim, IČO: 00281964, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim zastoupeným 

starostou Mgr. Ing. Dragem Sukalovským a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 

Pozořice, zastoupeným starostou Ing. Alešem Krčem. Cena vozidla a majákové rampy 

s výstražným zařízením je 210.000, - Kč 

• s uzavřením Smlouvy o územním rozvoji městyse Pozořice – o příspěvku na rozvoj a 

údržbu občanské vybavenosti a veřejných prostranství – název stavby: „Novostavba 

RD“, p.č. 776/55, k. ú. Pozořice, mezi investorkou Bc. Veronikou Ftačníkovou a 

Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou Ing. 

Alešem Krčem. 

• s uzavřením Smlouvy o územním rozvoji městyse Pozořice – o vybudování 

infrastruktury – název stavby: „Novostavba RD“, p.č. 776/55, k. ú. Pozořice, mezi 

investorkou Bc. Veronikou Ftačníkovou a Městysem Pozořice Na Městečku 14, 664 07 

Pozořice, zastoupeným starostou Ing. Alešem Krčem 

• s povolením výjimky z nejvyššího počtu dětí a žáků ve školním roce 2020/2021 dle § 

23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon následovně: 

o v budově MŠ – třída v nové budově – navýšení počtu z 24 na 25 dětí 

o v budově ZŠ – třída 6.A – navýšení počtu z 30 na 33 žáků 

o v budově ZŠ – třída 6.C – navýšení počtu z 30 na 32 žáků 

Výjimka z nejvyššího počtu žáků je povolena pouze za předpokladu, že ani v jednom 

případě nedojde ke snížení kvality vzdělávání ani k ohrožení bezpečnosti a ochrany 

zdraví dětí a žáků. 

• se zadáním projektové dokumentace vodovodní přípojky k pozemku p. č.1569/23, k.ú. 

Pozořice, pro účely provozu Sběrného střediska odpadů. 

 

 
 
Vyvěšeno dne: 
 
Sejmuto dne: 


