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Výpis z Usnesení 
z 36. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 10. 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, týkající se staveb občanů městyse Pozořice z hlediska 
účastníka řízení Městyse Pozořice a ochrany životního prostředí v Městysi Pozořice  

 zpráva o operativně-bezpečnostní situaci v městysi Pozořice za období od 01.01.2019 
do 31.12.2019 bere na vědomí Zprávu Policie ČR, OOP Šlapanice, o operativně-
bezpečnostní situaci v městysi Pozořice za období od 01.01.2019 do 31.12.2019; 

 inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku, podrozvahových účtů, 
pohledávek a závazků, bankovních účtů ke dni 31. 12. 2019; 

 informace o projektu ZŠ Pozořice – Doma i v práci v pohodě, který rozšířením 

provozní doby družiny a nabídkou letních příměstských táborů poskytuje větší komfort 

rodičům v zajištění péče o děti v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání; 

Rada městyse projednala: 

 záměr ZŠ a MŠ Pozořice – zřízení alternativní třídy v budově ZŠ a vyzývá vedení 
školy k dopracování konceptu výuky a fungování alternativní třídy pro rok 2021/2022 a 
k předložení záměru k projednání školské radě v souladu s § 168 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a požaduje předložení 
dopadu realizace projektu na rozpočet ZŠ. 

 

Rada městyse souhlasí: 

 s umístěním velikonoční slaměné expozice v Parku legionářů na Jezerské ulici v době 
velikonočních svátků od 21. 03. – 29. 04. 2020; 

 s vestavbou obytného podkroví v RD Pozořice na parcele p.č. 1317/3, k. ú. Pozořice 
dle přiložené PD a vyzývá investory k uzavření Smlouvy o územním rozvoji městyse 
Pozořice - o příspěvku na rozvoj a údržbu občanské vybavenosti a veřejných 
prostranství, jejíž znění bylo schváleno na jednání ZM dne 26. 6. 2019. 

 se stavbou „Novostavba RD, p.č. 1700/16, k.ú. Pozořice“ a 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 Pozořice – o vybudování infrastruktury investorem. 

 s žádostí o vyjádření k dopravnímu značení – částečná, úplná uzavírka v obci 
Pozořice za účelem stavby „Posílení skupinového vodovodu Pozořice – etapa II“ a 
s navrženým řešením uzavírky za těchto podmínek: 
1. Umožnit denně po ukončení prací a o víkendu provoz jedním pruhem vozovky a 

řízení dopravy pomocí semaforu; 
2. Umožnit a dopr. značením doplnit ul. Lomě a Spodní Kopec tak, aby byly v průběhu 

uzavírky průjezdné os. vozidlem do 3,5t. 
3. RM žádá o předložení návrhu zajištění kyvadlové dopravy mezi zastávkami 

Pozořice nám. a Pozořice, Jezera a Pozořice, Jezera – vodojem po dobu trvalé 
uzavírky. 
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 s uzavřením Licenční smlouvy o poskytnutí a užití pořadu pro televizní vysílání, která 
upravuje podmínky poskytnutí práv k televiznímu vysílání filmu „Velikonoce 
v Pozořicích“ mezi Telepace s.r.o., Kostelní nám. 1839/2, 702 00 Ostrava a Městysem 
Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou Ing. Alešem 
Krčem. 

 s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o „zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 
549, k.ú. Pozořice, pro stavbu „Pozořice, DS NN Kuchař“ na pozemku p.č. 1727/235, 
k.ú. Pozořice. Smlouvu uzavírá E. ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, 370 01 české Budějovice a Městy Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 
Pozořice, zastoupený starostou Ing. Alešem Krčem. 

 s připojením Městyse Pozořice k celosvětové osvětové akci „Hodina Země“, v níž dne 
28. 03. 2020 bude od 20:30 – 21:30 hod. vypnuto veřejné osvětlení. 

 zadávací dokumentaci pro výběrové řízení pro zakázku malého rozsahu – výběrové 
řízení na zhotovitele stavby “ Výstavba chodníků v ulicích Kovalovická a Holubická u 
školy“. 

 se změnou organizační struktury Úřadu Městyse Pozořice – vytvoření nové pracovní 
pozice „specialista prevence“. 

 s výběrem firmy pro dodávku veřejné wifi sítě v Pozořicích Netcom Solutions s.r.o., se 

sídem Janáčkova 1962, 666 01 Tišnov, zastoupená Ing. Matějem Vaˇátkem, 

jednatelem, IČ: 03760201 

 s uzavřením smlouvy mezi společností Netcom Solutions s.r.o., se sídlem Janáčkova 

1962, 666 01 Tišnov, zastoupená Ing. Matějem Vaňátkem, jednatelem, IČ: 03760201 

a Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou Ing. 

Alešem Krčem. Předmětem smlouvy je závazek dodavatelské firmy provést dílo 

spočívající v dodávce, instalaci a oživení sítě WiFi4EU podle specifikace uvedené 

v zadávací dokumentaci obce Pozořice, za cenu 380 739,- Kč vč. DPH. 

Rada městyse nesouhlasí: 

 se záměrem firmy MOPRE, s.r.o., se sídle Břest 79, 768 23 Břest umístit novou 

smyčkovou skříň na parcele č. 1998/2 v k.ú. Pozořice. Důvodem zamítavého 

stanoviska je záměrná regulace rozvoje a zachování stávajícího způsobu využívání 

dotčené oblasti Pozořic; 

 

 

Vyvěšeno dne: 
 
Sejmuto dne: 
 
 


