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Výpis z Usnesení 
z 3. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 29. 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, 
MěÚ Slavkov, Krajského úřadu JMK, týkající se staveb v městysi Pozořice z 
hlediska účastníka řízení Městyse Pozořice a ochrany životního prostředí v 
Městysi Pozořice 

• monitorovací zprávu o realizaci projektu Mikrojesle v Pozořicích č. 
CZ.03.1.51./0.0./0.0/16_069/0010982 a vrácení průtokové dotace ve výši  
308 538, 22 Kč 

 

 

Rada městyse souhlasí: 

 

• s připojením vodovodu a splaškové kanalizace pro budoucí RD na parcele č. 

1663/1, v k.ú. Pozořice, dle přiložené projektové dokumentace. Investor před 

zahájením prací požádá o povolení zvláštního užívání místní komunikace 

 

 
 
Rada městyse schvaluje: 
 

• realizaci novostavby RD na p.č. 723/3 v k.ú. Pozořice v ulici Za Mlýnem 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 

• trvalé vyjmutí ze zemědělského půdního fondu na pozemek p.č. 726/2 v k.ú. 

Pozořice, ve vlastnictví městyse Pozořice, přes který bude příjezd k RD 

• zapůjčení velkého sálu Dělnického domu pro pořádání „Hasičského plesu“ ve 

dnech 7. a 8. ledna 2023. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny 

žadatelem – SDH 

• zapůjčení 300 ks nerezových židlí na zajištění tradičního vánočního koncertu v 

sále sokolovny dne 17. 12. 2022 

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

a údržbu občanské vybavenosti a veřejných prostranství ke stavbě RD na p. č. 

726/3, k. ú. Pozořice 
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• uzavření Smlouvy o dílo na zimní údržbu vozovek s p. Liborem Brtníkem, včetně 

přílohy č. 1. smlouvy, která obsahuje pořadí údržby místních komunikací a 

zpevněných ploch pro rok 2022/2023 

• uzavření příkazní smlouvy na přípravu a zadání veřejné zakázky „Svoz odpadu 

pro městys Pozořice“. Smlouvu uzavřou ASHPA oběhové hospodářství s.r.o., 

tř. Kpt. Jaroše 1922/3 Brno zastoupená Mgr. Danielou Barákovou, Ph.D. a 

Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice 

• uzavření příkazní smlouvy na inženýrskou činnost při přípravě energetických 

rozvojových projektů městyse v dohodnuté ceně 10 000Kč bez DPH. Smlouvu 

uzavřou Pospíšil & Švejnoha, s.r.o., Zahradní 1141/2a, Rousínov 683 01, 

zastoupená Ing. Jiřím Pospíšilem a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 

Pozořice 


