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Výpis z Usnesení 
z 7. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 5. 1. 2023 
 
 

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 projednala:  
 

• nabídky jednotlivých společností na dodávku vybavení kuchyně ZŠ Pozořice. 
(elektrický varný kotel, krouhač zeleniny, škrabka brambor a mlýnek na maso) 
a souhlasí s nákupem vybavení od dodavatele GOZ Gastro s.r.o., Olomoucká 
888/164, 627 00 Brno za celkovou cenu 277 483,- Kč bez DPH 

• zápis z jednání komise výstavby a dopravy ze dne 7.12.2022 
 
 

 

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 nesouhlasí:  
 

• s pronájmem části pozemku p. č. 876/1, k.ú. Pozořice pro krátkodobé uložení 
sypkého materiálu z demoličních prací RD 

 
 
Rada městyse schvaluje: 
 

• Smlouvu o poskytnutí finančního daru č.1/2023 pro ZŠ a MŠ Pozořice ve výši 

1482 kč vč. DPH, na financování vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněných  
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rodin. Smlouvu uzavřou ZŠ a MŠ škola Pozořice, U Školy 386, 664 07 Pozořice 

(obdarovaný) a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice (dárce) 

• s umístěním pamětní desky na fasádu školy Pozořice u zadního vstupu ze 

zahrady. Pamětní deska je povinnou publicitou k projektu Školní zahrada v 

Pozořicích jako přírodní učebna, financovaného ze Státního fondu životního 

prostředí. Při instalaci pamětní desky nesmí být narušena celistvost fasády 

budovy 

• v souladu s § 102 odst2. písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, odměnu, řediteli ZŠ a MŠ Pozořice, příspěvkové organizace dle přílohy 

č. 1. tohoto zápisu za rok 2022 

• Provozní řád REUSE CENTRUM městyse Pozořice v předloženém znění 

• vyplacení finanční odměny členům Sboru pro občanské záležitosti za 

zajišťování kulturních a společenských událostí 

• projektovou dokumentaci pro stavbu „Pozořice – chodník u silnice II/383, II 

etapa“, dle dokumentace předložené společností APC Silnice s.r.o. RM 

souhlasí s podniknutím dalších kroků vedoucích k získání stavebního povolení 

• záměr pronájmu nebytových prostor v 1.NP budovy č. p. 247, Na Městečku 14, 

Pozořice, o výměře 31 m2 pro komerční využití. RM pověřuje HSO úřadu 

městyse Pozořice jeho zveřejněním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


