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Výpis z Usnesení 
z 92. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 16. 3. 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 
 

 
Rada městyse projednala: 

• žádost o povolení užívání veřejného prostranství za účelem dočasného uložení 

palivového dřeva a pověřuje HSO úřadu Pozořice zveřejněním záměru pronájmu 

části pozemku p. č. 876/1 o rozloze 15x20 m2 

• žádost spolku Smečka z Knihánkova o úlevu z platby za poplatky za psy. Spolek 

chová v současné době 14 psů, většinou velmi starých nebo vážně nemocných, 

aktuální počet psů se tedy v průběhu roku velmi mění. Péče o tyto psy s sebou 

nese nemalé finanční náklady. Spolek, žádá o snížení počtu poplatků ze 14-ti na 

4. Rada žádosti vyhovuje, snížení poplatku podpoří spolek v jeho činnosti a 

přinese také administrativní úlevu pro neustálé přihlašování a odhlašování psů. 

 
 
Rada městyse souhlasí: 

• se zařazením žádosti paní Jindry Vítkové, bytem Rudlice 62, Jevišovice 671 53, 

do pořadníku uchazečů o přidělení bytu v DPS Pozořice. Paní Vítková má v 

Pozořicích syna s rodinou a vzhledem ke zdravotním obtížím a věku si přeje být 

rodině nablízku.                                                    

 
Rada městyse schvaluje: 

• úlevu z poplatků za psy spolku Smečka z Knihánkova. Spolek bude pravidelně 

hradit poplatky pouze za čtyři psy, péče o ostatní psy umístěné v dočasné péči 

bude od poplatku osvobozena. 

• realizaci stavby “Novostavba volnočasových objektů” na pozemcích p. č. 2024/3, 

802/3, 802/2, k. ú. Pozořice a p. č. 1392/3, 1392/4, 1392/5, 1392/6 a 1392/7, k. ú. 

Sivice, dle předložené projektové dokumentace. Investorem akce je Městys 

Pozořice, projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Arch. Roman Gale, Křídlovická 

981/25, 603 00 Brno. 
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• úhradu cestovních nákladů pro cvičenky Sokola Pozořice na akce pořádané k 

příležitosti 190-ti letému výročí založení Sokola. Družstvo 16-ti žen bude 

reprezentovat Pozořice na slavnostech v Brně, Plzni, Telnici a Újezdě u Brna. 

Cestovní náklady budou uhrazeny po předložení platebních dokladů a jmenného 

seznamu cvičenek. 

• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Pozořice 

pro rok 2022 ve výši 20.000 Kč. Smlouvu uzavřou Městys Pozořice, Na Městečku 

14, 664 07 Pozořice a ČSOP Pozořice. 

• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Pozořice 

pro rok 2022 ve výši 40.000 Kč. Smlouvu uzavřou Městys Pozořice, Na Městečku 

14, 664 07 Pozořice a Junák – český skaut, středisko Pozořice. 

• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Pozořice 

pro rok 2022 ve výši 45.000 Kč. Smlouvu uzavřou Městys Pozořice, Na Městečku 

14, 664 07 Pozořice a SDH Pozořice. 

• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Pozořice 

pro rok 2022 ve výši 10.000 Kč. Smlouvu uzavřou Městys Pozořice, Na Městečku 

14, 664 07 Pozořice a ČSZ – Klub žen Pozořice. 

• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Pozořice 

pro rok 2022 ve výši 40.000 Kč. Smlouvu uzavřou Městys Pozořice, Na Městečku 

14, 664 07 Pozořice a ZUŠ Pozořice, p. o. 

• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Pozořice 

pro rok 2022 ve výši 60.000 Kč. Smlouvu uzavřou Městys Pozořice, Na Městečku 

14, 664 07 Pozořice a MC Človíček, Pozořice. 

• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Pozořice 

pro rok 2022 ve výši 40.000 Kč. Smlouvu uzavřou Městys Pozořice, Na Městečku 

14, 664 07 Pozořice a Kavyl, z. s. , Pozořice. 

• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Pozořice 

pro rok 2022 ve výši 30.000 Kč. Smlouvu uzavřou Městys Pozořice, Na Městečku 

14, 664 07 Pozořice a Spolek Na Dělňáku, z. s. 

• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Pozořice 

pro rok 2022 ve výši 20.000 Kč. Smlouvu uzavřou Městys Pozořice, Na Městečku 

14, 664 07 Pozořice a Myslivecký Spolek Viničné Šumice – Kovalovice. 

• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Pozořice 

pro rok 2022 ve výši 17.626 Kč. Smlouvu uzavřou Městys Pozořice, Na Městečku 

14, 664 07 Pozořice a Dotyk, o. p. s. 

• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Pozořice 

pro rok 2022 ve výši 2.000 Kč. Smlouvu uzavřou Městys Pozořice, Na Městečku 

14, 664 07 Pozořice a Linka bezpečí, z. s. 

• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Pozořice 

pro rok 2022 ve výši 10.000 Kč. Smlouvu uzavřou Městys Pozořice, Na Městečku 

14, 664 07 Pozořice a Charita Rajhrad. 
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• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Pozořice 

pro rok 2022 ve výši 25.000 Kč. Smlouvu uzavřou Městys Pozořice, Na Městečku 

14, 664 07 Pozořice a zástupce tvůrců Slámového Betléma. 

• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Pozořice 

pro rok 2022 ve výši 140.000 Kč. Smlouvu uzavřou Městys Pozořice, Na 

Městečku 14, 664 07 Pozořice a SK Pozořice, z. s. 

• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Pozořice 

pro rok 2022 ve výši 150.000 Kč. Smlouvu uzavřou Městys Pozořice, Na 

Městečku 14, 664 07 Pozořice a Orel jednota Pozořice. 

• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Pozořice 

pro rok 2022 ve výši 150.000 Kč. Smlouvu uzavřou Městys Pozořice, Na 

Městečku 14, 664 07 Pozořice a TJ Sokol Pozořice. 

• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Pozořice 

pro rok 2022 ve výši 200.000 Kč. Smlouvu uzavřou Městys Pozořice, Na 

Městečku 14, 664 07 Pozořice a Římskokatolická farnost Pozořice. 

• Zvláštní ujednání ke Smlouvě pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho 

provozování, kterou rozšiřuje plocha pozemku p. č. 34, která je využívána pro 

umístění a provozování Z-BOXU. Nově budou na pozemku umístěny Z-BOXY 

dva. 

• znění Smlouvy o poskytnutí finančního daru rodinám, které ubytují občany 

Ukrajiny v době ruské invaze na Ukrajinu. Částka 2.500 Kč je poskytována 

měsíčně, po dobu než začne podporu vydávat stát. 

• zadávací dokumentaci pro výběrové řízení pro projekt Dětské hřiště na Rybníku 

v předloženém znění 

• projektovou dokumentaci pro projekt parkoviště u hřbitova, kterou zpracovala 

spol. Open Arch, projektování staveb, Erbenova 22, 602 00 Brno. Projekt řeší 

stavbu nového parkoviště a úpravu stávající plochy pro parkování na pozemcích 

p. č. 138, 139, 140, 141, 142, k. ú. Pozořice. 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:  

 
 
Sejmuto dne: 


