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Výpis z Usnesení 
z 93. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 30. 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: 
  •    projednala žádost o pronájem pozemků  p. č. 1331/2 a 1331/3, k. ú.   Pozořice a    

       souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu těchto pozemků za účelem    

       provozování zahrádkářské činnosti vyjma využití jako prostoru pro skladování  

       dřeva jiného materiálu 

  
Rada městyse souhlasí: 
  •   s umístěním Velikonoční slámové expozice na veřejných prostranstvích v obci.  

       Vzhledem k vysoké frekvenci návštěvníků expozice a zatížení prostoru Parku  

       Legionářů jak z hlediska ochrany lípy, soukromí majitelů nemovitostí v sousedství  

       parku a  bezpečnosti na přiléhající komunikaci rada nesouhlasí s umístěním v  

       Parku Legionářů, ale doporučuje realizátorům expozice umístění v Kadlátečkách,  

       případně v prostranství nádvoří u Zdravotního střediska Pozořice.  

  •   s realizací stavby vodovodní přípojky k RD dle předložené projektové  

       dokumentace. Stavbou budou dotčeny pozemky p. č. 399, k. ú. Kovalovice ve  

       vlastnictví paní Kotvrdové a na  p. č. 398/3,  k.ú. Kovalovice ve vlastnictví Městyse  

       Pozořice.  

  •   s uzavřením Smlouvy o územním rozvoji městyse Pozořice – o vybudování       

       infrastruktury investorem, kterou uzavřou investor 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. Alešem Krčem. 

 •   se soutěžením elektřiny a plynu prostřednictvím komoditní burzy. Centrálním  

       zadavatelem bude Město Šlapanice. Rada dale schvaluje uzavření smlouvy o  

       centralizovaném zadávání, kterou uzavře Město Šlapanice, zastoupené  

       starostkou ing.  Michaelou Trněnou a Městys Pozořice, zastoupený starostou ing.  

       Alešem Krčem.  
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Rada městyse schvaluje: 

  •    stavbu RD na pozemku p. č. 1189/1, k. ú. Pozořice, dle projektové dokumentace  

        předložené ing. Milošem Tinkou.  

  •   přechodnou úpravu provozu v ul. Velké Lipky z důvodu opravy komunikace, dle    

        předložené projektové dokumentace 

  •   realizaci stavby “Modernizace trati Brno – Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov”  

        dle  předložené projektové dokumentace. Účelem stavby je zrychlení, zvýšení  
        kapacity a zefektivnění železniční  dopravy. Rada zároveň žádá zhotovitele o  
        možnost připoložení optického sdělovacího kabelu při stavbě.  

  •    uzavření Příkazní smlouvy č. SML-Z-M-22-200, kterou se příkazník zavazuje  

        zpracovat Městysi  Pozořice žádost o dotaci k projektu s pracovním názvem  
        “Infrastruktura ZŠ Pozořice”. Smlouvu uzavřou RPA Dotace s. r. Starobrněnská  
        20, 602 00 Brno a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 66407, zastoupený  
        starostou ing. Alešem Krčem. 

  •   vzhledem k plánované rekonstrukci komunikace v ul. Malé Lipky, která bude  

        probíhat v letních měsících přesun provozu pouťových atrakcí na prostranství   

        vedle Hájíčku, případně do zahrady ZŠ Pozořice. Konečné místo bude určeno  

        dle preferencí provozovatele atrakcí.  

  •    komisi pro otevírání obálek s nabídkami na zhotovení dětského hřiště na  

        Rybníku v tomto složení: 
 
        1. Mgr. Ida Kárná, MPA 
 
        2. Bc. Pavel Buchta 
          
        3. Tereza Jiráčková 
 
        náhradník: Ing. Aleš Krč 

•  rozpočtové opatření č. 3/2022 v předloženém znění, které je přílohou zápisu   
 č. 1 

  •   rozpočtové opatření č. 4/2022 v předloženém znění, které je přílohou zápisu 

        č. 2 
 
 
 
     
 


