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Výpis z Usnesení 
z 39. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 31. 03. 2020 

 
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:  

 rozhodnutí a oznámení a závazná stanoviska SÚ Pozořice, MěÚ Šlapanice a 
Krajského úřadu JMK, usnesení Obvodního báňského úřadu, týkající se staveb 
občanů městyse Pozořice z hlediska účastníka řízení Městyse Pozořice a ochrany 
životního prostředí v Městysi Pozořice;  
 

Rada městyse projednala: 

 žádost provozovatelky, v nájmu Městyse Pozořice a nesouhlasí s prominutím 
nájemného v době státem nařízeného nouzového stavu. Rada navrhuje žadatelce 
odklad platby nájemného o 6 měsíců – tj. platba březnového nájemného proběhne 
v měsíci září, atd. 

 nabídky na zpracování žádosti a realizační management k dotaci na projekt 
„Revitalizace zeleně v  Pozořicích- program OPŽP“ a vybrala spol. AQE Advisors, a. 
s. třída  Kpt. Jaroše 31, 602 00, IČ: 269 54 770 pro nejnižší nabídkovou cenu. 

 průběh a budoucnost výroby a distribuce roušek, které šijí dobrovolníci z Pozořic a 
okolí. Šicí potřeby zajišťuje na své náklady Městys Pozořice, veškeré práce – šití, 
dodávka látek, dopravní služba, balení roušek, atd. je realizováno výhradně díky 
dobrovolnické činnosti cca 150 osob. V současné době je většinově pokryta potřeba 
občanů Pozořic a roušky jsou ve velkém množství dodávány do nemocnic, zařízení 
péče o seniory a handicapované osoby, atd. Zajištění bezpečnosti těchto subjektů je 
důležité i pro bezpečnost obyvatel Pozořic – pokud bude eliminováno riziko přenosu 
koronaviru v širokém okolí Pozořic, znamená to ochranu i našich občanů. Proto rada 
souhlasí s další výrobou a distribucí roušek a vynaložením nákladů s touto činností 
spojených. 

 možnost zapojení městyse do společné žádosti o dotaci na pořízení kompostérů pro 
občany, ve spolupráci se Sdružením měst a obcí Východní Moravy a ve spolupráci s 
Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy a pověřuje místostarostku dalšími 
jednáními nutnými k podání žádosti. 

               
Rada městyse souhlasí: 

 s odkladem platby nájemného za měsíc duben 2020 za pronájem prostorů městyse 
Pozořice, na měsíc srpen 2020 z důvodu poklesu tržeb z důvodu uzavření provozu v 
době státem nařízeného stavu nouze, v době koronavirové epidemie. 

 se stavbou „ Přípojky vody a splaškové kanalizace“. Stavba bude dle přiložené PD 
realizována na pozemcích p. č. 1700/16 a 1700/1, k. ú. Pozořice.  Pro napojení 
kanalizace bude využita stávající přípojka, která původně sloužila pro odkanalizování 
šaten SK Pozořice a je přeložena na pozemek p. č. 1700/1, v k. ú. Pozořice. 

 RM souhlasí s uzavírkou ul. Úvoz v době konání prací na stavbě „ Posílení 
skupinového vodovodu Šlapanicko – etapa II.“ a jízdním řádem v době výluky, 
navrženým IDS JMK.  Rada dále souhlasí se zajištěním kyvadlové dopravy občanů 
z Jezer prostřednictvím Senior taxi, které bude v době uzavírky poskytováno zdarma. 
V době uzavírky bude pro vozidla zprůjezdněna ul. Spodní kopec, pro pěší bude 
sloužit ul. V Lomě. 
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 RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrských sítí pro umístění přípojek vody a splaškové kanalizace na pozemku p. č. 

1700/1 a 1700/7, k. ú. Pozořice. 

 Rada městyse schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí věcného daru a souhlasí s jejím 

uzavřením pro účely poskytnutí daru – ochranných roušek. Smlouvy budou uzavřeny 

mezi Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice a příjemci roušek – 

sociální organizace, domovy pro seniory, atd. 

 Rada městyse souhlasí s uzavřením Smlouvy o služebnosti inženýrských sítí, týkajcí 

se věcných břemen: vodovodní přípojka, přípojka splaškové kanalizace a přípojka NN 

na pozemku p. č. 730/3 a 743/6 ve vlastnictví Městyse Pozořice. Plánovaná přípojka 

plynu nebyla realizována. 

 

 

Vyvěšeno dne: 
 
Sejmuto dne: 
 
 


