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Výpis z Usnesení 
z 94. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 13. 4. 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 

 •    veřejnou vyhlášku o stanovené přechodné úpravě provozu na komunikaci II/383,  

       k. ú. Pozořice z důvodu realizace stavby Holubice Logistic Centre, 1. Etapa 
 

 
Rada městyse projednala: 
  •     žádost spol. Albi Dentes úhradu nákladů na vybudování zubařské ordinace v ZS 

       Pozořice, které byly vynaloženy na rekonstrukci prostor. Společnost požaduje  
       936 556,3 Kč. S přihlédnutím k nezbytnosti oprav uvedených v předloženém  
       rozpočtu rada schvaluje úhradu 200.000 Kč, s tím, že příspěvek bude vyplacen  
       formou slevy na měsíčním  nájmu,  až do vyplacení celé částky. 
 
 
Rada městyse souhlasí: 
  •    s přijímáním finančních darů od Společnosti Women for Women, o.p.s. 
       a soukromých dárců, až do výše 100.000 Kč na pokrytí potravinových nákladů  
       na stravu a na výchovně vzdělávací program a mimoškolní činnost pro sociálně  
       znevýhodněné děti, v období 28. 3. – 31. 8. 2022. 

 •   s realizací připojení vodovodu a splaškové kanalizace pro budoucí rodinný dům   

       v Pozořicích, na parcele 726/3, 726/2 a 743/6, vše v k. ú. Pozořice. Rada  
       zároveň upozorňuje investory stavby, manžele Kolářovy, že v dalších krocích v  
       procesu povolování stavby je třeba dořešit podmínky výstavby komunikace v ul.  
       Za Mlýnem. 
  •    s uzavřením Smlouvy o územním rozvoji městyse Pozořice – o vybudování 

       infrastruktury investorem, kterou uzavřou pan Bc. Štěpán Kallab, Kovařovicova   
       25, 616 00 Brno a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 66407, zastoupený  
       starostou ing. Alešem Krčem. 

  •   s uzavřením Smlouvy o územním rozvoji městyse Pozořice – o příspěvku na 

       rozvoj a údržbu občanské vybavenosti, kterou uzavřou investor a Městys  
       Pozořice, Na Městečku 14, 66407, zastoupený starostou ing. Aleše Krčem. 

  •   s uzavřením Smlouvy o technické výpomoci v letním období spojených s    

       údržbou městyse za cenu 600 Kč/hod + DPH. Smlouvu uzavřou pan Libor  
       Brtník, Holubická 702, 664 07 Pozořice a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664  
       07 Pozořice, zastoupený starostou ing. Alešem Krčem. 
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  •  s výběrem poskytovatele zábavních atrakcí pro Pozořickou Pouť 2022, kterým je  

       pan Emil Schulz, bytem U Lihovaru 143, 679 21 Černá Hora, IČ:67587470, za  
       nabídkovou cenu 60.000 Kč. Polovina ceny bude uhrazena nejpozději do 30. 6.  
       2022, druhá polovina v prvním pracovním dni po ukončení pouti. 
 

 
Rada městyse schvaluje: 

  •   technické zhodnocení budovy školy – navýšení hodnoty hl. Jističe z 3x160A na  

       3x200 A, předpokládaná cena do 40.000 Kč vč. DPH. 

 •   uzavření Servisní smlouvy, jejímž předmětem e provádění servisu a zajištění 

       provozuschopnosti výtahu na Zdravotním středisku Pozořice, včetně aktualizace  
       softwarového a elektronického vybavení. Smlouvu uzavřou spol. SKYLIFT s. r. o.   
       Dukelská třída 189/102, 614 00 Brno, zastoupená jednatelem Romanem  
       Bednářem a  Městys Pozořice, Na Městečku14, 664 07 Pozořice, zastoupený  
       starostou ing. Alešem Krčem. 

  •   znění smlouvy Smlouva č. 01-1340/2021 o využití systému zavedeného 

       městysem Pozořice pro nakládání s komunálním odpadem, na základě které je  
       původce, kterým je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání  
       využívat za úplatu odpadový systém zavedený městysem Pozořice. Cena za  
       roční využití systému je 1000 Kč + DPH. 

  •  znění Smlouvy o výpůjčce nádoby na komunální odpad na dobu 12 měsíců od  

       podpisu smlouvy. Vratná kauce splatná při výpůjčce činí 600 Kč. Předmětem   
       smlouvy je vypůjčení nádob na komunální odpad občanům městyse Pozořice na 
       dobu, kdy na přechodné období produkují větší než obvyklé množství odpadu  
       (malé dítě, péče o dlouhodobě nemocného člena rodiny, atd.) 

  •  návrh kronikářky městyse na seznam témat pro zápis do obecní kroniky za rok      

       2021 


