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Výpis z Usnesení 
z 86. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 12. 1. 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 

• Zprávu o odstranění nedostatků vyplývajících z finanční kontroly v ZŠ a MŠ Pozořice ze 

dne 9. 12. 2021 

• informace o dodržování stanovených limitů rychlosti dle pravidel silničního provozu 
v Pozořicích za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021, kterou předložil Dopravní 
inspektorát PČR 
 
 

Rada městyse souhlasí: 

• s plánovanou výstavbou RD včetně přípojky vody a plynu, na pozemku p. č. 1189/1, k. ú. 
Pozořice dle předložené projektové dokumentace a 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 

• s demolicí objektu č. p. 181 na ulici Horní Kopec, p. č. 1264, k. ú. Pozořice. Rada ukládá 
investorům manželům Pešoutovým zajistit místo staveniště tak, aby nedošlo k omezení 
provozu v ulici Horní Kopec a ohrožení bezpečnosti a komfortu obyvatel ulice.  

• se zařazením žádosti do pořadníků žadatelů o přidělení bytu v DPS Pozořice 

• se stavbou  Sivice, DS NN, na pozemku p. č. 789, k. ú. Sivice, která řeší připojení k 
distribuční soustavě EG.D. Vybudováním nového kabelového vedení NN, které bude 
připojen ze stávajícího kabelu na pozemku p .č. 188/1, k. ú. Pozořice, veden do nové 
připojovací skříně na pozemku  p .č. 188/1, k. ú. Pozořice a odtud veden zemí protlakem 
pod komunikací ul. Pod kostelem. Na výše uvedeném pozemku bude vykopána montážní 
jáma pro provedení protlaku. 

• s podáním projektové žádosti na výzvu č. 02_20_080 Šablony III z Operačního programu 
výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a s následnou 
realizaci tohoto projektu. Rozpočet projektu činí 1.299.600 Kč a jeho hlavním cílem je 
zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy žáků. 

 
 

 
 

Rada městyse schvaluje: 

• bezplatnou krátkodobou výpůjčku prostor ZS (prostor odpočívadla únikového schodiště) 
pro PCR testování. Výpůjční doba bude od 20. 1. 2022 – do 18. 2. 2022. Vypůjčitelem 
bude ZUOP, s.r.o., Holubická 7, 664 07 Pozořice, zastoupená MUDr. Janou Nekudovou 
Schrumpfovou. 
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• přijetí účelově vázaného daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. ve výši        
71.760 Kč na pokrytí potravinových nákladů na obědy pro děti ze sociálně slabších rodin. 
Dar přijme Základní škola a mateřská škola Pozořice, p. o., U Školy 386, 664 07 Pozořice. 
 
 

 
 

 

Vyvěšeno dne:  

 
 
Sejmuto dne: 


