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Výpis z Usnesení 
z 68. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 28.04.2021 
 
 

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:  

• rozhodnutí, oznámení, sdělení a závazná stanoviska SÚ Pozořice, MěÚ Šlapanice, 

Krajského úřadu JMK, týkající se staveb občanů městyse Pozořice z hlediska 

účastníka řízení Městyse Pozořice a ochrany životního prostředí v Městysi Pozořice 

• informaci VAS, a. s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno o podání podnětu k prověření 

způsobu likvidace odpadních vod v domě č. p. 494, Pozořice 

• připomínky k projektové dokumentaci pro realizaci stavby chodníku v ul. Pod kostelem 
a zahrnuje je do dalších projekčních příprav 
 

 

 

Rada městyse souhlasí: 

• s povolením využívání veřejného prostranství o rozloze 3 m2 před obchodem v domě 
č. p. 245 na ul. Holubická pro účely vystavování zboží v období 5/2021 - 9/2021 za 
splnění těchto podmínek – vystavovány budou pouze živé květiny, nikoli umělé 
dekorace a jiné zboží, stojan se zbožím bude umístěn vedle naučné tabule, tak aby 
nebránil ve volném pohybu chodců po chodníku. 

• s realizací stavby “Pozořice, přípojka NN”, dle předložené projektové dokumentace. 
Stavba bude realizována na pozemku p. č. 124 a 123, k. ú. Pozořice. Připojení bude 
provedeno kabelovým svodem ze sloupu na pozemku p. č. 787/8, k. ú. Sivice, 
protlakem pod komunikací a ukončeno v nové pojistkové skříni SS200, umístěné v 
zídce na domě na pozemku p. č. 123, k. ú. Pozořice. 

• s realizací stavby “V.Šumice, DS NN, VN, DTS, 9RD Pod Lesem” dle předložené 
projektové dokumentace. Součástí stavby bude instalace kabelového vedení VN a 
telekomunikačního kabelu, stavba nové kioskové trafostanice u autobusové točny ve 
Viničných Šumicích, kabelové vedení NN. 

• s uzavřením Smlouvy o pachtu k pozemku p. č. 1840/2, k. ú. Pozořice, za cenu 500 
Kč/hospodářský rok, na dobu neurčitou. Na propachtování pozemku byl zveřejněn 
záměr pachtu, v zákonné lhůtě projevil zájem pouze jeden zájemce. Ten je dále 
povinen vybudovat branku k danému pozemku, materiálové náklady hradí Městys 
Pozořice. 

• s uzavřením Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor na ZS Pozořice v prostorách 
bývalé zubařské ordinace, pro potřeby antigenního testování občanů, kterou uzavře 
ZUOP Pozořice, Holubická 7, 664 07, zastoupený MUDr. Janou Nekudovou a Městys 
Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostou ing. Alešem Krčem 
Výpůjčka je poskytována bezúplatně, nájemce uhradí pouze náklady na elektřinu. 
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• s uzavřením Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 30. 11. 2016 ve 
znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2018, jejímž předmětem je navýšení nájemného z 
důvodu vybudování chlazeného skladu nápojů a potravin nájemcem. Nájemné nyní 
činí 12. 129 Kč. Smlouvu uzavře pan Boris Matuška, IČ:66524491, Hybešova 31, 602 
00 Brno a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostou 
ing. Alešem Krčem . 

• se stanovením této ceny za zapůjčení party setů v majetku Městyse Pozořice: 
40 Kč/ 1 party set + 2.000 Kč vratná kauce 

• s výběrem poskytovatele zábavních atrakcí pro Pozořickou Pouť 2021, kterým je pan 
Emil Schulz, bytem U Lihovaru 143, 679 21 Černá Hora, IČ:67587470, za nabídkovou 
cenu 60.000 Kč. Polovina ceny bude uhrazena nejpozději do 30. 6. 2021, druhá 
polovina v prvním pracovním dni po ukončení pouti. 

• s vyřazením   myčky na nádobí Alba 1003, výrobní č. 01020340, pořízené dne 16. 6. 
2010 v pořizovací ceně 116 872, inv. č. 92, 2, z inventarizačního majetku ZŠ a MŠ 
Pozořice, z důvodu časté poruchovosti a nerentability oprav  

• s realizací Plánu rozvoje městyse Pozořice pro roky 2022 - 2027 a zadáním zpracování 
plánu MAS Slavkovské bojiště, která dokument zahrnující dotazníkové šetření, 
zpracování výsledků šetření a vypracování plánu bude realizovat za cenu 28.000 Kč 
 

 
 
Rada městyse projednala: 

• žádost o souhlas se stavbou “Nástavba a stavební úpravy rodinného domu na 
pozemku p. č. 1150 a 1151, k. ú. Pozořice”. Stavbou vznikne nová bytová jednotka, 
RM tedy vyzývá stavebníky k uzavření Smlouvy o územním rozvoji městyse Pozořice 
– o příspěvku na rozvoj a údržbu občanské vybavenosti a veřejných prostranství. Při 
podpisu smlouvy bude vydán investorům souhlas se stavbou dle předložené projektové 
dokumentace. 

 

 

 

Rada městyse schvaluje: 

• žádost ZŠ a MŠ Pozořice o rozdělení hospodářského výsledku takto: do fondu odměn 
bude převedeno 0,29 Kč z důvodu srovnání fondu na celé Kč a do fondu rezerv částka 
28.051,55 Kč. 

• schvaluje  v souladu s § 102 odst. 2, písm. o) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,  účetní 
závěrku Základní a mateřské školy Pozořice, příspěvkové  organizace, IČ: 49459724, 
sestavenou k 31. 12. 2020 dle přílohy č. 1 
Účetní závěrku Základní a mateřské školy schválili členové rady městyse přítomni na     
jednání 28. 4. 2021:  
Ing. Aleš Krč 
Mgr. Ida Kárná, MPA 
Bc. Pavel Buchta 

 
 

 
 
 
Vyvěšeno dne: 18.05.2021 
 
 
Sejmuto dne: 
 


