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Výpis z Usnesení 
 z 18. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 25. 6. 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, týkající se  staveb občanů městyse Pozořice z hlediska 
účastníka řízení Městyse Pozořice 
- žádost o mimořádný příspěvek TJ Sokol Pozořice ve výši 50.000 Kč na rekonstrukci parketové 
podlahy v sokolovně. Příspěvek má TJ Sokol pomoci pokrýt nutnou spoluúčast v dotaci z rozpočtu 
JMK (celková výše spoluúčasti je 90.000 Kč). Rozhodnutí o přidělení příspěvku nespadá do 
kompetencí rady městyse, proto žádost rada předává k projednání zastupitelstvu městyse.  
 

 

 

Rada městyse schvaluje: 
- pronájem obecního pozemku p. č. 145 a 74 v k. ú. Pozořice   v celkové rozloze 10 411 m2   za účelem 
pastvy koní za cenu 1.493 Kč ročně   vč. DPH 
- uzavření zemědělského pachtu k pozemku p. č. 1525/1 v k. ú. Pozořice,  v celkové rozloze 819 m2,    
za cenu 500 Kč ročně 
- uzavření darovací smlouvy č. JMK 060640/19/ÚŘK, jejímž předmětem je věcný dar sada 500 ks 
vratných kelímků. Smlouvu uzavře Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 
Brno, IČ: 70888337, zastoupený JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem a Městys Pozořice, Na 
Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostou Ing. Alešem Krčem. 
- uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření územního celku, jejímž předmětem je 
vykonání přezkoumání hospodaření městyse Pozořice a vydání zprávy o výsledku tohoto 
přezkoumání hospodaření za rok 2019 a 2020 a zpracování protokolu o provedené kontrole. Smlouvu 
uzavře fy. Top auditing s. r. o., se sídlem Koliště 1965/13a, 602 00 Brno a Městys Pozořice, Na 
Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostou Ing. Alešem Krčem. Cena za poskytnuté práce a 
služby byla dohodnuta ve výši 40.000 Kč + DPH. 
- uzavření smlouvy o poskytování služeb – umístění nápojového automatu v 1. NP budovy 
Zdravotního střediska Pozořice, kterou hodlají uzavřít fy. KZ Cafe, Vážany nad Litavou 80, zastoupená 
panem Kamilem Zborovským a   Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený 
starostou Ing. Alešem Krčem. Cena pronájmu byla stanovena na 3.500 Kč ročně. Nájemce uhradí 
nájem ve stanovené výši zpětně, za dobu od 06/2018.  
- uzavření smlouvy o zemědělském pachtu, jehož předmětem jsou pozemky ve vlastnictví městyse 
Pozořice p. č. 145 o rozloze 2674 m2 a p. č. 74 o rozloze 7737 m2  
- směrnici  o  evidenci, účtování a oceňování zásob v majetku městyse Pozořice 
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Rada městyse souhlasí: 
- se započtením slevy 50 %  z faktury  č. 201900069 za pronájem prostor ve ZS Pozořice. O slevu žádá 
nájemkyně paní Mgr. Romana Sukovatá, která pronajaté prostory v období určeném v nájemní 
smlouvě využívala k provozování logopedické praxe. 
- s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku v předloženém znění, mezi Nadací O2, IČO: 
26700000 se sídlem Za Brumlovkou 266/2,140 22  Praha 4, zastoupenou panem Hanym Farghalim a 
Základní školou a mateřskou školou Pozořice, IČO: 49459724 se sídlem ul. U Školy 386, 664 07 
Pozořice, zastoupenou panem PhDr. Janem Dudkem, příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel je 
Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostou ing. Alešem Krčem 
- se zněním zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na nákup vozidla pro 
technické služby městyse Pozořice 

 

 

Rada městyse nesouhlasí: 

- s prodejem části  obecního pozemku p. č. 1634/1  v k. ú. Pozořice    
 
 

 

 

Rada městyse ruší: 
- usnesení č. 5.4. z jednání rady městyse dne 11. 6. 2019 v části stanovení podmínek. Částku ceny 
klimatizační jednotky navyšuje na 21.175 Kč  vč. DPH. Navýšení ceny nájmu bude navýšeno o 
poměrnou částku 883 Kč.  
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  3.7.2019 
 
 
Sejmuto dne: 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 


