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Výpis z Usnesení 
z 10. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 9. 2. 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 

• informaci o výsledcích sledování prašného spadu v okolí cementárny a vápenky 
Mokrá v období říjen - prosinec 2022 

 

 

Rada městyse projednala: 

 

• žádost o krátkodobý pronájem prostor o rozměru 3m2 v budově městyse 

Pozořice, Na Městečku 14 v prostorách knihovny, v rozsahu jeden den v měsíci, 

březen – listopad 2023, od 8.oo – 12.oo hod.,za účelem provádění veřejného 

zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění. RM ukládá HSO úřadu městyse Pozořice zveřejněním záměru 

pronájmu 

• zápis komise životního prostředí ze dne 16.11.2022 Bez usnesení 

• zápis komise výstavby a dopravy ze dne 17.1.2023 Bez usnesení 

• nabídky na dodávku velkoobjemového kontejneru 20 m3, pro sběrný dvůr na 

velkoobjemový odpad. 

Obdržené nabídky na kontejner včetně dopravy do Pozořic, bez DPH 

1. Kovok kontejnery, s.r.o. 86 700 Kč 

2. Agrico, s.r.o. 89 900 Kč 

3. Monza, s.r.o. 106 300 Kč 

 

• žádosti o dotace pro rok 2023 spolků a organizací působících v městysi Pozoři-

ce a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

městyse Pozoři-ce s příjemci dotace v dané výši: 

 

Příjemce: ČSOP, ZO 55/07 Pozořice -     20.000 Kč 

Příjemce: SDH Pozořice –      45.000 Kč 
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Příjemce: ČSŽ – Klub žen Pozořice –     10.000 Kč 

Příjemce: ZUŠ Pozořice, příspěvková organizace –   40.000 Kč 

Příjemce: Kavyl, z.s., DLK Stromík Pozořice –    30.000 Kč 

Příjemce: Spolek Na Dělňáku, z.s. –     40.000 Kč 

Příjemce: Myslivecký spolek Viničné Šumice – Kovalovice – 20.000 Kč 

Příjemce: Dotyk, o.p.s. -       21.591 Kč 

Příjemce: Jezdecký klub Roketnice –      5.000 Kč 

Příjemce: Charita Rajhrad -      16.200 Kč 

Příjemce: SK Grušáci Sivice –        5.000 Kč 

Příjemce: MC Človíček –       10.000 Kč 

 

 

 
Rada městyse se seznámila:  
 

• se záznamem z jednání Výrobního výboru na projekt „II/383 Pozořice – 
křižovatka s II/430“ a aktuálním stavem projekční činnosti - ulice Holubická, ze 
dne 31.1.2023. 
Bez usnesení 

 

 

Rada městyse nesouhlasí: 

 

• se stavbou a s umístěním trasy do pozemku pro stavbu “Optická trasa SEK 

Holubice – průmyslová zóna“ na pozemcích p.č. 1739/19, 1739/18, 1727/207 a 

1629 v k.ú. Pozořice dle předložené projektové dokumentace žadatele Nej.cz 

s.r.o., z důvodu plánované rekonstrukce a rozšíření komunikace II/383 

 

 

 

Rada městyse souhlasí: 

 

• vodovodní a kanalizační přípojkou pro pozemek p.č. 1311/4 v k.ú. Pozořice, a 

s umístěním stavby na pozemcích par.č. 1230/1 a 1168/28 v k.ú. Pozořice ve 

vlastnictví Městyse Pozořice, dle přiložené projektové dokumentace. Investor 

před zahájením prací požádá o povolení zvláštního užívání místní komunikace 

a uzavře smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro uložení 

inženýrských sítí 

 
 
Rada městyse schvaluje: 
 

• realizaci novostavby „Rodinný dům“ na p.č. 1300/1v k.ú. Pozořice dle 

předložené projektové dokumentace 
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• uzavření smlouvy o dílo č. SOD23-001, jejímž předmětem je zajištění dotačního 

managementu pro projekt rekonstrukce dělnického domu pro potřeby mateřské 

školky Pozořice za max. cenu (dle výše získané dotace) 197 000 kč – není 

plátce DPH. Smlouvu uzavřou Mgr. Miroslava Poštolková, IČ 04043260, Nová 

911, 691 03 Rakvice a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice 

• nákup velkoobjemového kontejneru 20 m3 od dodavatele Kovok kontejnery, 

s.r.o., IČO 04639642, Kostelní 160/1, Jeseník 79001, za cenu 86 700,- Kč bez 

DPH 

• renovaci a doplnění kamerového systému v městysi Pozořice dle nabídky od 

spol. Aspectis, v celkové částce 130 900 kč bez DPH. Nabídka je přílohou 

zápisu 

• navýšení stravenkového paušálu na 107 kč od 1.3.2023 (ze sociálního fondu 23 Kč a 

z rozpočtu městyse Pozořice 84 Kč), dle dodatku č. 2 ke směrnici k používání 

sociálního fondu. Dodatek č. 2 je přílohou zápisu 

• konání II. jednání Zastupitelstva městyse Pozořice dne 21. 2. 2023, 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. Dohoda o sdružení finančních prostředků – komunikace ul. Metoděje Kocourka 

6. Smlouva o advokátní úschově peněz – komunikace ul. Metoděje Kocourka 

7. Úpravy jednacího řádu zastupitelstva městyse 

8. Volba členů komise pro hodnocení nabídek na realizaci díla „Pozořice – 

     retenční nádrž Panská zahrada“ 

9. Investiční priority pro období 2022 – 2026 

10. Přidělení dotace z rozpočtu městyse spolkům a organizacím na rok 2023 

11. Zpráva finančního výboru 

12. Úprava sazebníku úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém 

      majetku Městyse Pozořice 

13. Střednědobý výhled rozpočtu městyse Pozořice 2024 – 2026 

14. Rozpočtové opatření č. 2/2023 

15. Různé 

16. Diskuse 

17. Závěr 

 

 

 

 

 


