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Výpis z Usnesení 

z 69. schůze rady městyse Pozořice 
ze dne 12.05.2021 

 
 

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 DSO Šlapanice o vypsaném výběrovém řízení na popelnice na tříděný 

odpad, hrazeno z OPŽP 

• neschválení dotace z rozpočtu JMK na rekonstrukci interiéru budovy radnice v 

Pozořicích – projekt „V Pozořicích na radnici jako doma ve světnici“  

 

 
Rada městyse souhlasí: 

• se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 399, k. ú. Kovalovice a 
předává žádost k posouzení komisi majetkové a následně ke schválení 
zastupitelstvu městyse.  

• se stavbou “Rozšíření oplocení” na pozemku p. č. 898/4, k. ú. Pozořice, dle 

předložené projektové dokumentace. Jedná se o prodloužení stávajícího 

oplocení o 25 m. 

• se stavbou “Napojení logistického parku Holubice”, kterou má být řešeno 

napojení logistického parku na veřejnou telekomunikační síť, dle plánované 

trasy znázorněné v projektové dokumentaci předložené spol. Vivo connection 

spol. s. r. o., Nádražní 1178/7, Šlapanice                                                 

• s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK z DP “Podpora 

rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí” pro projekt  “Jedeme v tom spolu”, 

mezi Jihomoravským krajem, zastoupeným Bc. Janou Leitnerovou, členkou 

Rady Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno a Městysem 

Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným Ing. Alešem Krčem, 

starostou městyse 

• s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK z DP “Podpora 

vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v JMK pro rok 2021” pro 

projekt “Komunitní moštárna v Pozořicích”, mezi Jihomoravským krajem, 

zastoupeným Mgr. Janem Grolichem, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno a 

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

Alešem Krčem, starostou městyse 

• s uzavřením Smlouvy č. 7/2021 o poskytování Motivačního a evidenčního 
systému pro odpadové hospodářství mezi Ing. Jiřím Nevídalem, Dlouhá 581, 
691 76  Šitbořice a Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, 
zastoupeným Ing. Alešem Krčem, starostou městyse 
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• s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí - zřízení věcného břemene, č. PR-
001030060133/005 MOPR, pro stavbu “V. Šumice, DS, NN, VN, DTS, 9RD Pod 
Lesem”, mezi EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 
a Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným Ing. 
Alešem Krčem, starostou městyse 

• s uzavřením smlouvy o dodávce pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a 
odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu, pro dům ve vlastnictví 
Městyse Pozořice, ul Úvoz č. p. 156, Pozořice, mezi Vodárenskou akciovou 
společností, a. s., se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno a 
Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným Ing. 
Alešem Krčem, starostou městyse. 

• s uzavřením Smlouvy o dílo - zpracování aktualizace Programu rozvoje obce 
Pozořice na období 2022-2027, kterou uzavřou MAS Slavkovské bojiště, z. s., 
Hrušky 166, 683 52, IČ:27030491, zastoupeným předsedou Janem Kaufem a 
Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou 
ing. Alešem Krčem. Smlouva zahrnuje analytickou část (vyhodnocení stavu 
území, dotazníkové šetření, SWOT analýza) a návrhovou část (stanovení vize, 
návrh konkrétních opatření). Obě části budou zpracovány za cenu 28.000 Kč. 

• s umístěním samoobslužného boxu výdejního místa Zásilkovny, pro doručování 
zásilek. Box bude umístěn v prostoru pod prodejnou Marie Nedorostkové, 
společnost Zásilkovna s. r. o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9 se zavazuje 
k úhradě nájemného 100 Kč/m2/měsíc. 
 
 

 

Rada městyse schvaluje: 

• v souladu se zákonem č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

přijetí dotace ve výši 40.000 Kč z rozpočtu JMK z DP “Podpora rodinné a 

seniorské politiky na úrovni obcí” pro projekt  “Jedeme v tom spolu” 

• v souladu se zákonem č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

přijetí dotace ve výši  92.000 Kč z rozpočtu JMK z DP “Podpora vinařství, 

vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v JMK pro rok 2021” pro projekt                  

“Komunitní moštárna v Pozořicích” 

• uzavření Dodatku č. 1. k Rámcové smlouvě o poskytování právních služeb ze 

dne 15. 06. 2020, která upravuje smluvní odměnu advokátky Mgr. Martiny 

Leitnerové o navýšení o DPH ke stávající hodinové sazbě 1.200 Kč.  

• inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku, podrozvahových účtů, 

pohledávek a závazků, bankovních účtů ke dni 31.12.2020 a souhlasí s 

vyřazením majetku dle výčtu uvedeném v inventarizační zprávě. 

• konání zasedání zastupitelstva Městyse Pozořice dne 1. 6. 2021, v 18.00 hod. 

v sále Dělnického domu v Pozořicích, s tímto programem:  

1.  Zahájení 

2.  Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3.  Kontrola plnění úkolů z předešlých jednání zastupitelstva 

4.  Zpráva o činnosti rady městyse 
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5.  Majetek městyse: 

 5.1  Bezúplatné nabytí pozemku par. č. 213/18 v k. ú. Pozořice 

 5.2  Přijetí daru části pozemku par. č. 1314, 1329/1, 1330/4, 1785,  

       1802,1818/2, 1834, 1849/5, 1863/10, 1866/12, 1888/11, 1894/3, 

       1894/23, 1914/7, vše v k. ú. Pozořice 

6.  Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov – Jana Bartáková 

7.  Zadání studie pro přístavbu ZŠ Pozořice 

8.  Hodnotící komise pro výběr dodavatele rekonstrukce výtahu – Zdravotní 

 středisko 

9.  Hodnotící komise pro nákup zametacího stroje 

10.  Rozpočtové opatření 

11.  Diskuse 

12.  Závěr 

• změnu organizačního řádu Úřadu městyse Pozořice – vznik pozice 

Koordinátor projektu “Přívětivý úřad Pozořice”, na dobu určitou do 31.12. 2022  

 

 

 

Rada městyse vyhodnotila: 

• tyto nabídky na administraci předmětné veřejné zakázky pro projekt “Přívětivý úřad 

městyse Pozořice” (návrh předmětu plnění veřejné zakázky, zpracování formální 

zadávací dokumentace, výběrové řízení, administrace veř. zakázky v systému ISKP14 

a dohled při uzavírání smluv): 

1. Jana Krupičková, Studené 566E, 254 01 Jílové u Prahy –  130.000 Kč 

2. M. C. Triton, spol. s. r. o.  Evropská 846/176a, 160 00 Praha –  125.000 Kč 

3. EQUICA, a. s. , Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany –  150.000 Kč 

Pro nabídku s nejnižší cenou 125.000 Kč Rada městyse vybrala spol.  M. C. Triton, 

spol. s. r. o.,  Evropská 846/176a, 160 00 Praha. 

 

 

 
 
Vyvěšeno dne:  
 
 
 
Sejmuto dne: 
 


