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Výpis z Usnesení 
z 89. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 9. 2. 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 

• vyjádření majetkové komise, která doporučuje odprodej části pozemku p. č. 1169/14,       

k. ú. Pozořice, za cenu v místě obvyklou za prodej stavebního místa. RM souhlasí s 

odprodejem a předává žádost k projednání zastupitelstvu městyse Pozořice. 

 

 
Rada městyse projednala: 

• žádosti o dotace pro rok 2022 spolků a organizací působících v Městysi Pozořice a 

souhlasí udělením dotací v této výši a uzavřením veřejnoprávním smluv s danými 

spolky:  

 

Příjemce: ČSOP, ZO 55/07 Pozořice -         20.000 Kč                   

Příjemce: Junák – český skaut, středisko Pozořice, z. s. -          40.000 Kč 

Příjemce: SDH Pozořice –                                                               45.000 Kč                  

Příjemce: ČSŽ – Klub žen Pozořice –                                     10.000 Kč 

Příjemce: ZUŠ Pozořice, příspěvková organizace –           40.000 Kč 

Příjemce: Kavyl, z.s., DLK Stromík Pozořice –      40.000 Kč 

Příjemce: Spolek Na Dělňáku, z.s.  –                              30.000 Kč 

Příjemce: Myslivecký spolek Viničné Šumice – Kovalovice –   20.000 Kč 

Příjemce: Dotyk, o.p.s. -                        17.626 Kč 

Příjemce: Linka bezpečí, z. s. –         10.000 Kč 

Příjemce: Charita Rajhrad     -                                                        10.000 Kč 

Občanský projekt 

Příjemce: Stavba Slámového Betléma 2022                                         25.000  Kč 

 

Rada městyse souhlasí: 

• se stavbou “Novostavba rodinného domu v Pozořicích, parc. č. 1700/17, k. ú. Pozořice” 

dle předložené projektové dokumentace a upozorňuje investora, aby při realizaci stavby 

počítal  s možností zvýšené hlučnosti a světelného smogu spojeného s provozem 

sportovního areálu. Rada městyse vyzývá investora k uzavření Smlouvy o územním 

rozvoji městyse Pozořice -  o příspěvku na rozvoj a údržbu občanské vybavenosti  a 

veřejných prostranství a Smlouvy o územním rozvoji  městyse – o vybudování  

infrastruktury. 
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• se stavbou “Novostavba RD Pozořice, p. č. 1652/2, k. ú. Pozořice”, dle předložené 

projektové dokumentace, s podmínkou, že dešťové vody budou zasakovány na pozemku 

investora, nikoli svodem do dešťové kanalizace. Rada dále vyzývá k uzavření  Smlouvy 

o územním rozvoji městyse Pozořice -  o příspěvku na rozvoj a údržbu občanské 

vybavenosti  a veřejných prostranství a k uzavření smluv o zřízení věcného břemene pro 

uložení plynové a vodovodní přípojky. 

• se zneprůjezdněním účelové komunikace z ul. Kovalovické k Poustce a pověřuje starostu 

zajištěním stanovisek potřebné dokumentace k umístění překážky. 

 

 
 
Rada městyse schvaluje: 

• poskytnutí daru na stavbu Slámového betlému v Pozořicích ve výši  20.000  Kč, která 

bude poskytnuta organizátorovi 

• odprodej zbraní zbylých po OP Pozořice žadateli za uvedenou cenu: 

2 ks zbraní Makarov vz. 82 v částce 2.000 Kč/ks 

1 ks zbraně ČZ vz. 75 Luger v částce 6.000 Kč/ks 

• žádost spol. Zásilkovna s. r. o. a, Lihovarská 1030/12, 19000 Praha 9 o rozšíření 

pronajímaného místa pro Z-BOX v ul. V Zámku. Plochu společnost využije k rozšíření 

provozovaného zařízení. Rada pověřuje HSO zveřejněním záměru pronájmu. 

• uzavření  Smlouvy o územním rozvoji městyse Pozořice – o příspěvku na rozvoj a údržbu 

občanské vybavenosti a veřejného prostranství ke stavbě “Nástavba a stavební úpravy 

RD”  na pozemku p. č. 253 a 214/1, k. ú. Pozořice. Smlouvu uzavřou Rezidence Pozořice, 

s. r. o., Horova 1659/34, Brno 616 00, zastoupený Václavem Hlouškou a Městys 

Pozořice, Na Městečku 14,  66č 07 Pozořice, zastoupený starostou ing. Alešem Krčem. 

V domě vzniknou 3 bytové jednotky, investor tedy dle smlouvy zaplatí poplatek 80.000 

Kč. 

• převod členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu Pozořice 

k bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. BI- 5 ve 3. NP budovy č.p. 678. 

Smlouvu uzavřou družstevník, zastoupený předsedou bytového družstva a Městysem 

Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou ing. Alešem Krčem. 

• uzavření Smlouvy o územním rozvoji městyse Pozořice – o příspěvku na rozvoj a údržbu 

občanské vybavenosti a veřejného prostranství, kterou uzavře investor a Městys 

Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostou ing. Alešem Krčem. 

• uzavření Smlouvy o územním rozvoji městyse Pozořice – o vybudování infrastruktury 

investorem, kterou uzavře investor a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, 

zastoupený starostou ing. Alešem Krčem. 

• uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je finanční dar ve výši 20.000 Kč, který 

bude poskytnut organizátorovi na financování stavby Slámového Betlému v r. 2021. 

Smlouvu organizátor a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený 

starostou ing. Alešem Krčem. 

• předloženou projektovou dokumentaci pro realizaci stavby chodníku mezi Pozořicemi a 
Vin. Šumicemi, s tím, že chodník bude umístěn na pozemcích obce Viničné Šumice, 
stavbu budou obě obce financovat v podílu 50%. Ve smlouvě o výstavbě bude uvedeno, 
že údržbu chodníku během roku bude zajišťovat obec Viničné Šumice. 
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• nabídkovou cenu za projekční práce na vybudování chodníku podél komunikace  II/383 

– II. Etapa – ul. Hostěnická, kterou nabídl pan ing. Zdeněk Rambousek. 

 

 

 
 
Vyvěšeno dne:  

 
 
Sejmuto dne: 


