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Výpis z Usnesení 
z 1. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 1. 11. 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 a schvaluje prodej repasovaného notebooku Lenovo T450s, za cenu 

500 Kč. Notebook byl při zařazení do majetku městyse v r. 2019 oceněn částkou 

5.000 Kč. Notebook bude před předáním uveden do „továrního nastavení“. 

• žádost o úpravu přístupové cesty k RD. Přístupová cesta k RD byla upravena 

zpevněným štěrkovým ložem, čímž bylo dosaženo zlepšení původního stavu 

před rekonstrukcí ulice Malé Lipky. Z uvedeného důvodu Rada městyse žádost 

neschvaluje. 

 
 

Rada městyse schvaluje: 

• budoucí napojení a prodej vodovodní přípojky a šachty ve vlastnictví městyse 

Pozořice na parc.č. 280/1, k.ú. Pozořice, pro připojení budovy v součastném 

vlastnictví Cetinu. S majitelem objektu bude uzavřena smlouva o věcném 

břemeni na vodovodní šachtu a přípojku. 

• uzavření dodatku smlouvy o dílo na úpravu a prohloubení kabiny výtahu 
a předsunutí šachetních dveří výtahu, včetně souvisejících stavebních úprav 
a revizí za cenu 92.000 kč bez DPH. Smlouvu uzavřou SKYLIFT, s.r.o. 
Dukelská třída 189/102, Brno 61400 a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 
66407 Pozořice. 

• objednání prováděcí projektové dokumentace na rekonstrukci Dělnického 

domu pro potřeby mateřské školky. Zastupitelstvo městyse Pozořice schválilo 

pořízení projektové dokumentace usnesením č. 338/ZM/4-22, ze dne 21.9. 

2022. 

- architektonicko / stavební část -  Promed Brno, s.r.o., v částce 200 000 Kč 

bez DPH 

- vytápění, chlazení, VZT  - FourProjects s.r.o., Trnkova 3070/150a, 628 00 

Brno Líšeň, v částce 85 500 Kč brz DPH 
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- inženýring - Ing. arch. Helena Jakubcová, Šternovská 728, Újezd u Brna 664 

53, v částce 65 000 Kč bez DPH 

• konání II. jednání Zastupitelstva městyse Pozořice dne 10. 11. 2022, v 18:00 

hod. v obřadní síni radnice v Pozořicích, s tímto programem: 

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 p. č. 1064, k. ú. Pozořice 

6. Kupní smlouva – Nový databázový a SQL server pro Úřad městyse Pozořice 
7. Rozpočtové opatření č. 11 
8. Určení termínů a místa pro konání svatebních obřadů 
9. Pověření zastupitelů k přijímání vůle snoubenců, kteří spolu vstupují 

do manželství  
10. Volba zastupitele určeného pro územní plánování 
11. Různé 
12. Diskuse 
13. Závěr 

 

 


