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Výpis z Usnesení 
z 5. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 13. 12. 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 

 

 

Rada městyse se seznámila a bere na vědomí: 

 

• měsíční statistickou zprávu úřadu práce za měsíc říjen 2022 o stavu 

nezaměstnanosti obyvatel v obcích Brno – venkov 

 

 

Rada městyse souhlasí: 

 

• se zařazením nových žádostí do pořadníku uchazečů o přidělení bytu v DPS 

Pozořice 

 

 
Rada městyse schvaluje: 
 

• žádost o splátkový kalendář splatit nedoplatek za energie za r. 2021 ve výši  

19 798 kč ve čtyřech měsíčních splátkách, počínaje lednem 2023 

• úhradu nákladů pro cvičenky Sokola Pozořice ve výši 2 000 kč na zúčastněnou 

cvičenku. Finanční prostředky budou uhrazeny po předložení platebních 

dokladů a jmenného seznamu cvičenek 

• uzavření Smlouvy o využití systému zavedeného městyse Pozořice pro 

nakládání s komunálním odpadem uzavřená podle § 17 odst. 6 zák. č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů s paní Thi Quy Pham, provozo-vatelkou obchodu Na Městečku 245, 

664 07 Pozořice. Cena za využití služeb pro rok 2023 se sjednává za cenu 

1000,- Kč. + DPH 
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• uzavření dodatku k licenční smlouvě číslo 91280 o poskytnutí uživatelských 

práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS. Smlouvu uzavřou Triada 

s.r.o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha, zastoupená Ing. Arnoštem 

Hanzlem, jednatelem společnosti a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 

Pozořice 

• změnu organizačního schématu Úřadu městyse Pozořice 
- zrušení pozice odborného referenta na stavebním úřadu Městyse Pozořice 
- zřízení pozice administrativního pracovníka na stavebním úřadu Městyse 

Pozořice 

• změnu směru osvětlení reflektoru na sloupu veřejného osvětlení před domem 

Na Městečku č.30 tak, aby nedocházelo k oslňování řidičů 

 

 


