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Výpis z Usnesení 
 z 30. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 17. 12. 2019 
 

   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 a oznámení SÚ Pozořice, MěÚ Šlapanice a Krajského úřadu JMK, týkající se staveb 
občanů městyse Pozořice z hlediska účastníka řízení Městyse Pozořice a ochrany životního 
prostředí v Městysi Pozořice 
 
 
 
Rada městyse souhlasí: 
- s realizací rekonstrukce stávající sítě veřejného osvětlení na ulicích Úvoz, Nad Ostrůvkem a 
Hostěnická v městysi Pozořice, dle projektové dokumentace předložené projektantem ing. 
Tomášem Blažkem, Přibice 379, 691 24 
- s nákupem profesionální sněhové radlice od dodavatele pana Petra Filipa za cenu 30.000 Kč 
- s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvám o zajištění provozu se spol. Flexidog s.r.o., se sídlem 
Klečůvka 26, 763 11  Zlín. Dodatek smlouvy č. 1 upravuje a zvýhodňuje podmínky pronájmu 
tiskáren v prostoru radnice městyse Pozořice. 
- 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 dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené se společností JM Demicar s. r. o, se sídlem 
Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna a Městysem Pozořice,  Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, 
zastoupeným starostou ing. Alešem Krčem, na stavbu „Multifunkční hřiště Pozořice“. Dodatek  
upravuje navýšení ceny díla o 597 566, 05 Kč + DPH z důvodu nákladů na víceméněpráce - likvidace 
odpadu z podloží stavby.  
- s uzavřením kupní smlouvy mezi panem Petrem Filipem a Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 
664 07 Pozořice, zastoupeným starostou ing. Alešem Krčem, jejíž předmětem je nákup radlice na 
sníh, typ OR M 1500, výrobní číslo 3350,  r. výroby 2010, hmotnost 120 kg, za cenu 30.000 Kč. 
- s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu „Pozořice, chodník u školy“ na pozemcích  JMK jako 
vlastníka komunikace II/383 a pozemku p. č. 1629 v k. ú. Pozořice, svěřených Správě a údržbě silnic 
JMK, v předpokládané rozloze 20,9 m2, mezi JMK, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno a 
Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou ing. Alešem Krčem. 
- s uzavřením smlouvy o dílo mezi Renards Dotační, s. r. o., Vídeňská 7, Brno a Městysem Pozořice, 
Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou ing. Alešem Krčem. Dílem ve smlouvě se 
rozumí zhotovení žádosti o dotaci z dotačního titulu OPŽP na projekt s pracovním názvem                
„Retenční nádrž – Panská zahrada Pozořice“. Cena za dílo byla stanovena na 35.000 Kč + 2,5% 
z přiznané dotace.  
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- se zadáním prací na zpracování žádosti do Operačního programu Životního prostředí – zpracování 
analýzy produkce odpadu a vlastní žádosti o dotaci vč. všech požadovaných příloh v systému S KP 
14+, dodání podkladů pro RoPD, zpracování žádostí o platbu, zpracování závěrečného vyhodnocení 
akce a následný monitoring v době udržitelnosti k projektu Sběrný dvůr odpadů Pozořice 
společnosti Aspha oběhová hospodářství, s. r. o., se sídlem Třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno, 
za celkovou cenu 47.000 Kč bez DPH.  
- s pronájmem místnosti býv. skautského skladu v prostorách Dělnického domu Pozořice pro 
provozování keramické dílny od 1. 2. 2020. Cena pronájmu do 31. 10. 2020 se stanovuje na 1 Kč vč. 
DPH. Provozovatelé dílny budou hradit poměrnou část nákladů na energie pro provoz dílny, na své 
náklady provedou připojení el. zásuvky na 380 V, nutné pro provoz keramické pece i případné 
úpravy prostor dílny.  
 
 
 
Rada městyse zcela svěřuje: 
- starostovi obce  zveřejňování záměrů v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění.  Zveřejňování záměrů obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit 
hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně 
zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce.  

 

 
Rada městyse schvaluje: 
- přidělení odměny za rok 2019 PhDr. Janu Dudkovi, řediteli ZŠ a MŠ Pozořice, příspěvkové organi-
zace. Jedná se o finanční prostředky přidělené z MŠMT pro ZŠ a MŠ Pozořice. 
 
 

 
 
 


