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  Výpis z Usnesení 
z 35. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 25. 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 
- žádost společnosti Limmit plus, s.r.o., se sídlem  Hviezdoslavova 17, 627 00 Brno, o pronájem 
nebytových prostor na výrobu rybářských nástrah + případná přidružená rybářská prodejna.            
V současné době Městys Pozořice nemá k pronajmutí prostory vhodné pro obchodní záměr 
žadatele. 
 
 
 
 
Rada městyse projednala: 
- žádost o pronájem domu č. p. 156, Úvoz, Pozořice a ukládá HSO zveřejnění záměru pronájmu výše 
zmíněného domu na dobu určitou 3 měsíce, s automatickou prolongací smlouvy, pokud ji některá 
ze stran nevypoví 

 

  

Rada městyse souhlasí: 
- se stavbou „Pozořice, DS NN, Kuchař“ – Kabelové rozvody NN, na pozemcích p. č. 549, 1727/235, 
1727/236, 1727/17, 1727/18, k. ú. Pozořice. Rada upozorňuje investory a také žadatele  spol. EZA 
služby s.r.o., se sídlem Puškinova 1762/17, 616 00 Brno, IČ: 603 410 582, na možný souběh prací v 
době výstavby přípojky a plánované stavby nového chodníku na ul. Kovalovická. 
- s připojením městyse Pozořice k mezinárodní kampani “ Vlajka pro Tibet”, vyjádřenou vyvěšením 
tibetské vlajky na budově radnice dne 10.3.2019 
- s uzavřením Smlouvy o dílo a následném využití díla filmu „Velikonoce v Pozořicích“ mezi spol. 
Craft Art Film, se sídlem Nové Sady 988/2, 602 00 Brno a Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 
07 Pozořice, zastoupeným starostou ing. Alešem krčem 
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Rada městyse schvaluje: 
- podání žádostí o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2020 z těchto dotačních titulů: 
 
- dotační program -  Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2020 – projekt „Kříž v 
háji“ 
 
- dotační program – Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2020 – DT 1 - Podpora 
projektů v oblasti kultury  - projekt „ Za kulturou do Pozořic“ 
 
- dotační program - Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 

2017 - 2020, pro rok 2020 –  projekt "Rekonstrukce požární zbrojnice Pozořice" 

 
- dotační program - DT Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2020 – 
projekt „Cykloareál – Oulehla, Pozořice.“ 
 
- dotační program – Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovní obcí pro rok 2020 - projekt - „ Pozoráci, 
všichni jedna rodina“ 
 
- dotační program – Podpora rozvoje venkova v JMK  pro rok 2020: 

• DT 5 – Obecní knihovny – projekt „Otevřená knihovna II“ 

• DT 7 – Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně – projekt 
„Rozkvetlé Pozořice“  
 
- dotační program – Zdravé municipality JMK 2020 – projekt „ Pozořice na cestě za zdravím“ 
 
 
 
 

Rada městyse revokuje: 
- usnesení č. 34/5.2/2020 v plném rozsahu a na základě žádosti, č.j. POZ/00297/2020/Pod., schvaluje záměr 
pronájmu nebytových prostor do velikosti 100 m2, v domě č. p. 250, nacházející se na pozemku p. č. 36, k. ú. 
Pozořice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a  ukládá HSO zveřejnění záměru pronájmu 

 
 

 
 

 

Jednání bylo ukončeno v 16.45 hod.  
 
 
 

 
Zapsala:  Tereza Jiráčková                                                                                             
 
 

 
 
 

 


