
Výpis z Usnesení z 34. RM – 11.2.2020 

  Výpis z Usnesení 
z 34. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 11. 2. 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, 
týkající se staveb občanů městyse Pozořice z hlediska účastníka řízení Městyse Pozořice a ochrany 
životního prostředí v Městysi Pozořice 
- nesouhlasí s udělením výjimky ze základních podmínek ochrany dle dle ust. §56 č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 50 téhož 
zákona, který se týká zvláště chráněných druhů živočichů, o kterou žádá žadatel pro účely plošné 
aplikace přípravku Stutox II. Podobnou žádost o výjimku projednávala rada před nedávným časem, 
problematika byla konzultována s komisí pro životní prostředí, která udělení výjimky nepodpořila a 
doporučila pěstiteli taková opatření k boji s hrabošem polním, které neohrožují drobné polní 
živočichy, ani dravce, lovící otrávené hraboše.  
 
 
Rada městyse projednala: 
- žádost o vyjádření k projektu pro územní souhlas k novostavbě RD, přípojek IS, na pozem. p. č.  
1366/1 a 1367/1, k. ú. Pozořice a pozemcích ve vlastnictví městyse 1366/2 a 1367/5, k. ú. Pozořice, 
dle přiložené projektové dokumentace. Před vydáním souhlasného stanoviska ke stavbě rada žádá 
o úpravu PD - zakreslení vsakovací šachty na dešťovou vodu a umístění parkovacích míst výhradně 
na pozemcích investorů, nikoli na pozemcích městyse.  Rada také souhlasí s  vyjmutím dotčených 
pozemků ve vlastnictví městyse ze ZPF. Rada vyzývá investory k uzavření  Smlouvy o územním 
rozvoji městyse Pozořice -  o příspěvku na rozvoj a údržbu občanské vybavenosti  a veřejných 
prostranství a Smlouvy o územním rozvoji  městyse – o vybudování  infrastruktury.  
- žádost o pronájem bytu č. p. 159, ul. Úvoz, Pozořice a souhlasí s pronájmem domu č. p. 159 za 
cenu 8.550 Kč + energie/měsíčně na dobu určitou - 1 rok od uzavření smlouvy o pronájmu  
- žádost o pronájem nebytových prostor do velikosti 100 m2 za účelem skladu a ukládá HSO 
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o maximální celkové výměře 100 m2 v domě č. p. 
250 
- žádost Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 
Brno o povolení kácení dřevin na p. č. 1629, k. ú. Pozořice, z důvodu ohrožení bezpečnosti 
silničního provozu a předává ji k vyjádření komisi životního prostředí 
- žádost ing. arch. Kamily Macháčové, zastupující stavebníky o udělení práva provést stavbu na 
pozemcích městyse p. č. 1366/2 a 1367/5, k. ú. Pozořice,  a předává ji k projednání zastupitelstvu 
Městyse Pozořice 
- nabídky společností  provozujících zábavní pouťové atrakce na provoz atrakcí během pozořické 
pouti ve dnech 16. - 18. 8. 2020 a vybrala společnost s nejvyšší cenovou nabídkou 70. 000 Kč - Emil 
Schulz, Zborovská 2, 616 00 Brno 
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- žádosti o dotace pro rok 2020 spolků a organizací působících v Městysi Pozořice a souhlasí s 

udělením dotací v této výši:  
 
Příjemce ČSOP, ZO 55/07 Pozořice  -                          20.000 Kč                    
Příjemce Dotyk II, o. p. s.  -                                          32.574 Kč   
Příjemce Junák – český skaut, středisko Pozořice, z. s. –                34.000 Kč 
Příjemce SDH Pozořice –                                                      40.000 Kč      
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 Český svaz včelařů, z. s., ZO Pozořice -               5.000 Kč 

                            kroužek Pozořičtí Včelaříci –                       15.000 Kč 

Příjemce DCH Brno, Oblastní charita Rajhrad –                         10.100 Kč 
Příjemce Myslivecký spolek Viničné Šumice – Kovalovice –               25.000 Kč 
Příjemce Sanus Brno, z. s. –                                    40.670 Kč 
Příjemce Spolek Na Dělňáku, z.s.  –                                             30.000 Kč 
 

          

 Rada městyse souhlasí: 

- s podpisem Dodatku  č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi 
společností EKO - KOM, a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4  a Městysem 
Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou Ing. Alešem Krčem 
- se stavbou „Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka“ na 
úseku P22 - Pozořice - škola na pozemcích městyse Pozořice p. č. 1757/1, 1727/158, 1727/98, 
1727/167, 1727/141, k. ú. Pozořice a  vynětím dotčených pozemků  ze ZPF a kácením mimolesní 
zeleně na pozemcích dotčených  stavbou. 
- se stavbou „Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka“ na 
úseku P22 - Pozořice - škola na pozemcích městyse Pozořice p. č. 1757/1, 1727/158, 1727/98, 
1727/167, 1727/141, k. ú. Pozořice a  vynětím dotčených pozemků  ze ZPF a kácením mimolesní 
zeleně na pozemcích dotčených  stavbou 
- se stavbou „Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka“ na 
úseku P19 - Sivice - Pozořice na pozemcích městyse Pozořice p. č.  1574, 1735/5, 1737/27, 1751/2, 
1751/1, 1736/3, 1579/1, 1735/21, 1731, 1579/4, 1732, 1735/22, k. ú. Pozořice a  vynětím 
dotčených pozemků  ze ZPF a kácením mimolesní zeleně na pozemcích dotčených  stavbou 
- s nákupem serveru pro Úřad městyse Pozořice od společnosti  Společnost Aticom s. r. o., Lužná 
591/4, Praha 6  Vokovice, za cenu 68.192 Kč bez DPH 
 

 

 

Rada městyse nesouhlasí: 
- s prodejem části pozemku 345/1, k. ú. Pozořice, uvedeným v žádosti a navrhuje  žadateli 
pronájem zmíněného pozemku. Za účelem pronájmu rada pověřuje HSO zveřejněním záměru 
pronájmu dotčeného pozemku v adekvátní výměře.  
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Rada městyse schvaluje: 
- rozšíření kulturně - školské komise o 3 nové členy, zajišťující organizaci společenských událostí, 
spojených s  Městysem Pozořice (vítání občánků, svatby, oslavy životních výročí občanů městyse 
Pozořice, atd.).  
- rozpočtové opatření č. 1/2020 v předloženém znění: 
 
PŘÍJMY:  beze změny:   49.078,7 tis. Kč 

 

VÝDAJE: 

SU AU § ÚZ. Posl.schv.. 

rozpočet 

tis. Kč 

Upravený 

rozpočet 

tis. Kč 

Zvýšení + 

snížení – 

tis. Kč 

Důvod 

231 xxxx 2321  3.716,0 3.794,0 + 78,0 Protipovodňová 

ochrana (poldr) – 

zpracování 

dokumentů pro 

dotaci, žádost o dotaci 

231 xxxx 3729  20,0 60,0 + 40,0 Sběrné středisko 

odpadů – ÚR, právní 

služby 

231 Xxxx 6402  --------- 47,3 + 47,3 Vratka dotací při fin. 

vypořádání – Kříž 

v hájíčku, SLDB 

231 xxxx 2219  935,2 955,2 + 20,0 PD VO chodníku 

Malé Lipky 

231 Xxxx 6409      

231 xxxx 6409  4.725,4 4.540,1 - 185,3 Snížení rezervy 

CELKEM VÝDAJE ROKU 47.140,2 47.140,2 ----------  

 

FINANCOVÁNÍ: 

SU AU § 

 

ÚZ Posl.schv. 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

tis. Kč 

Zvýšení + 

snížení – tis. 

Kč 

Důvod 

    1.938,5 ------------- ------------- Splátky úvěru pol. 8124 

        

Zvýšení / financování        ----------- 

  

 

 
Rada městyse pověřuje: 
- starostu městyse jednat se společností NET COM Solution, s.r.o., se sídlem Janáčkova 1962, 666 
01 Tišnov, o dalších podmínkách dodávky zařízení a přípravě smlouvy o dílo – zřízení bodů wifi 
v rámci projektu WIFI4EU  
 
 

 
Vyvěšeno dne: 19.2.2020 
 
Sejmuto dne: 


