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Výpis z Usnesení 
z 99. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 21. 6. 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 pronájem pozemku p. č. 1710/1, k. ú. Pozořice, v těchto variantách: 
Varianta 1.: pozemek zůstane přístupný veřejnosti, pozemek bude pronajat 

bezúplatně a protislužbou, aby žadatelka na své náklady pozemek udržovala. 

Varianta 2.: pozemek bude možné oplotit nízkým dřevěným plotem, prostupným 

pro průsak dešťových vod odváděných z komunikace ulice Pod Poustkou, 

žadatelka bude za pronájem platit úhradu nájemného, obvyklého v městysi. 

Rada dále ukládá HSO úřadu Pozořice zveřejnit záměr pronájmu k výše 

uvedenému pozemku. 

 

 

Rada městyse vyzývá: 

• žadatele k doplnění projektové dokumentace ke stavbě domu pro relevantní 

posouzení žádosti. Dokumentace bude obsahovat kompletní výkresovou               

i textovou část. Dále rada vyzývá investora k uzavření  Smlouvy o územním 

rozvoji městyse Pozořice -  o příspěvku na rozvoj a údržbu občanské 

vybavenosti  a veřejných prostranství. 

 

 
Rada městyse souhlasí: 

• se stavbou “Pozořice, kabel NN, Urbánek” na pozemcích 1652/1 a 1652/2,          
k. ú. Pozořice, která řeší napojení stavby RD na distribuční síť NN. Kabelové 
vedení bude realizováno na pozemcích investora. 

• s uzavřením Smlouvy o územním rozvoji městyse Pozořice -  o příspěvku na 
rozvoj a údržbu občanské vybavenosti  a veřejných prostranství ke stavbě RD 
na pozemku p. č. 1700/15, kterou uzavřou investoři a Městys Pozořice, Na 
Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostou ing. Alešem Krčem.   
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• s uzavřením Smlouvy o územním rozvoji městyse Pozořice -  o vybudování 
infrastruktury ke stavbě RD na pozemku p. č. 1700/15, kterou uzavřou investoři 
a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostou 
ing. Alešem Krčem.   

• s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PR-014330067050/001-

ADS, plynoucí ze zřízení kabelového vedení NN v rámci stavby “Pozořice, kab. 

Smyčka NN, Palička” na pozemcích p. č. 1168/28, 1168/32, 1919/19, k. ú. 

Pozořice. Smlouvu uzavře EG.D., a. s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 

602 00 Brno a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený 

starostou ing. Alešem Krčem.   

• s uzavřením Dohody o potřebnosti a využitelnosti investice, která se týká 

zvýšení kapacity MŠ Sivice. Uzavřením Dohody nevznikají městysi Pozořice 

žádné závazky ani omezení. Dohodu uzavřou Obec Sivice, zastoupená 

starostkou Marií Kousalovou a Městys Pozořice, zastoupený starostou ing. 

Alešem Krčem. 

 

Rada městyse nesouhlasí: 

• s prodejem pozemku, který má žadatelka v současné době v pronájmu. Rada 
souhlasí s náhradou původního pevného oplocení za oplocení z betonových 
tvárnic. Oplocení pronajatého pozemku bude v celé šíři provedeno z 
průhledného drátěného pletiva, ve stejné výšce, jako stávající plot. Dále rada 
vyzývá žadatelku k zajištění geodetického zaměření, pro zjištění přesných 
hranic pozemků. 
 

 
Rada městyse schvaluje: 

• bezúplatnou výpůjčku prostor Dělnického domu pro nácvik na tradiční 

Pozořické hody 2022 v období mezi 2. 8. - 18. 9. 2022. Zkoušky budou probíhat 

2x týdně. Režim zkoušek je nutné zkoordinovat s pravidlenými uživateli 

Dělnického domu (zkoušky skupin Experiment 72 a Vertex). 

• příspěvek ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladu spojených s organizací 

tradičních Pozořických hodů 2022. Protislužbou za poskytnutý příspěvek bude 

dobrovolnická činnost stárků při zajištění organizace Pozorfestu 2022. 

• poskytnutí mimořádného příspěvku SK Pozořice na materiální zajištění 
zabezpečení turnajů (nákup pohárů a cen pro účastníky turnaje) mládeže 
konaných ve dnech 11. a 12. 6. 2022 v Pozořicích ve výši 2.000 Kč. 

• podání žádosti o dotaci z MPSV na zřízení Dětské skupiny Na Kopečku při ZŠ 

a MŠ Pozořice v Dělnickém domě v Pozořicích. Dětská skupina bude v provozu 

od 1. 9. 2022. 

• konání jednání Zastupitelstva městyse Pozořice dne 29. 6. 2022, v 18:00 hod. 

v obřadní síni radnice v Pozořicích, s tímto programem: 
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Program jednání: 
 

1.   Zahájení 
2.   Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
3.   Kontrola plnění úkolů z předešlých jednání zastupitelstva 
4.   Zpráva o činnosti rady městyse 
5.   Majetek městyse: 

  5.1  Prodej části pozemku parcela č. 1169/14, k. ú. Pozořice, Smlouva  
  o smlouvě budoucí  

             5.2  Smlouva o smlouvě budoucí darovací a zřízení služebnosti na část 
  parcely č. 1902/2, k. ú. Pozořice 

6.   Dodatek ke smlouvě se Svazkem pro vodovody a kanalizace, předčasné 
  splacení úvěru – splašková kanalizace 

7.   Dodatek ke smlouvě – výstavba chodníku Úvoz – Nad Ostrůvkem,  
  II. etapa 

8.   Závěrečný účet za r. 2021 
9.   Účetní závěrka za r. 2021 

     10.   Komise pro výběr serverů 
     11.   Rozpočtové opatření  
     12.   Diskuse 
     13.   Závěr 
 
 

 

 


