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Výpis z Usnesení 
ze 105. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 27. 9. 2022 
 
 

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:  

• stav plněných úkolů z minulých rad 

• rozhodnutí, oznámení a závazná stanoviska SÚ Pozořice, MěÚ Šlapanice, 
Krajského úřadu JMK, týkající se staveb v městysi Pozořice z hlediska 
účastníka řízení Městyse Pozořice a ochrany životního prostředí v Městysi 
Pozořice 

• zprávu  JUDr. Jiřiny Lužové, insolvenční správkyně dlužníka Sberbank CZ, a. 

s., v likvidaci, U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 250 83 325, o 

charakteru a výši pohledávek vyplývajících z účetnictví dlužníka dle ust. §373 

odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení  

 
 

 

Rada městyse projednala: 

• žádost o vyjádření ke stavbě RD. Vzhledem k tomu, že projekt stavby je v 

rozporu se Změnou č. 2 Územního plánu městyse Pozořice, předává rada 

projekt k projednání komisi pro výstavbu a dopravu.  

 

 
 

Rada městyse schvaluje: 

• přijetí účelově vázaného daru spol. Women for Women, o. p., ve výši 80.000 Kč 

pro pokrytí potravinových nákladů na obědy pro děti ze sociálně 

znevýhodněných rodin navštěvujících ZMŠ Pozořice  

• předložený návrh přechodného dopravního značení pro akci “Výstavba 

chodníku Viničné Šumice – Pozořice”. 

• uzavření Smlouvy o dílo, jejíž předmětem je zhotovení díla “Implementace 
Portálu občana” na základě výsledku výběrového řízení “Dodávka systému pro 
otevřený úřad městyse Pozořice, část 1. Implementace Portálu občana”      

• uzavření smlouvy o poskytnutí právních služeb ve věci vypořádání pohledávky 

u Sberbank, za cenu 2.500 Kč bez DPH/hod., kterou uzavřou Lechovský & 

Backa, společnost advokátů, IČ: 87206188, se sídlem Hládkov 701/4 

Střešovice, 169 00 Praha 6 a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 

Pozořice. 
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• uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, pro uložení a vedení 

potrubí dešťové kanalizace v rámci stavby “Rekonstrukce dešťové kanalizace v 

ul. V Zámku, Velké a Malé Lipky, Na Městečku”, na pozemcích p. č. 213/5, 

213/15 a 213/17, k. ú. Pozořice, ve vlastnictví ČR. Smlouvu uzavřou ČR – Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 

390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 

07 Pozořice. 

• výpůjčku prostor malého sálu Dělnického domu v 1. p. pro činnost MC Človíček 

Pozořice a pověřuje HSO vyvěšením záměru výpůjčky 

• RO č. 10/2022 v předloženém znění. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu č. 1.   

 


