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Výpis z Usnesení 
z 43. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 05. 05. 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:  
- usnesení, rozhodnutí, oznámení, sdělení, stavební povolení a závazná stanoviska 

SÚ Pozořice, Krajského úřadu JMK, MěÚ Šlapanice, týkající se staveb občanů 
městyse Pozořice z hlediska účastníka řízení Městyse Pozořice a ochrany 
životního prostředí v Městysi Pozořice  

- informaci o rezignaci velitele JSDH pana Dominika Kaluži a  starosta městyse 

jmenuje nástupce pana Jiřího Šmerdu 

 

 
 

 
Rada městyse projednala: 

- změnu návrhu hodin pro veřejnost pošty Pozořice a nesouhlasí s tímto návrhem. 
Rada doporučuje otevírací dobu s jednotnými časy a dobou vstřícnou k potřebám 
občanů. 

- nedostatečnou kapacitu vody u obj. č. 156 a pověřuje starostu  zajištěním realizace 

přípojky vody 

 

  
  
 

Rada městyse souhlasí: 

- s prominutím nájmu za dva měsíce za pronájem prostor ve  ZS Holubická 7, 664 

07  Pozořice, z důvodu státem nařízeného zákazu provozu Masérského studia v 

období od 16. 03. 2020 do 11.05.2020 paní Janě Mendlové. Platbu za služby k 

pronajatým prostorám žadatelka uhradí v obvyklé výši, je však možné odložit ji až 

o tři měsíce.  

- s povolením výjimky z nejvyššího počtu dětí a žáků ve školním roce 2019/2020 ZŠ 

a MŠ Pozořice, p. o. – MŠ třída v nové budově – navýšení počtu z 24 na 25 dětí 

      ZŠ třída 7.B. –  navýšení počtu z 30 na 32 žáků 

      ZŠ třída 6.B. –  navýšení počtu z 30 na 34 žáků 

- s návrhem nového Organizačního řádu Městyse Pozořice s účinností od 06. 05. 

2020 

- s navýšením dvou pracovních úvazků, pracovní pozice „pracovník technické 
skupiny“, do technické skupiny s účinností od 18. 05. 2020 

- s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice JSHD 

v Pozořicích z rozpočtu Ministerstva vnitra z programu „Dotace pro jednotky SDH 

obcí“ v roce 2020.  
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Rada městyse schvaluje: 

- konání zastupitelstva dne 14. 5. 2020 v 16:00 hod. na zahradě ZŠ Pozořice 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. Majetek městyse: 

5.1  Parkoviště před OD Hruška, souhlas se stavbou, p. č. 22/1, k. ú. Pozořice 
5.2  Právo stavby „Prodloužení splaškové kanalizace ul. Na Větřáku“ 
5.3  Smlouva o smlouvě budoucí kupní, pozemky par. č. 1751/3, 1736/2,     

1737/20, 1579/11, k. ú. Pozořice 
5.4  Uložení volných finančních prostředků 

6. Smlouva o spolupráci – cyklostezky: etapa Pozořicko 
7. Směrnice – sociální fond 
8. Chodník Úvoz-Hostěnická – změna u vodojemu Loučky 
9. Veřejné osvětlení Úvoz-Hostěnická, smlouva s ÚZSVM 
10. Smlouva se zhotovitelem chodníků Kovalovická, Holubická u školy 
11. Pracovně-právní poměr se zastupitelem Ing. J. Červenkou, stavební dozor 

„Chodníky Holubická u školy, Kovalovická 
12.  Chodník Za Myslivnou – rekonstrukce 
13.  Úprava strategického plánu 
14.  Občanský projekt Lepky 
15.  Smlouva na dodávku přístupových zpevněných ploch a vybavení   

 multifunkčního hřiště 

16.  Výběr zhotovitele na rekonstrukci veřejného osvětlení  
17.  Územní studie v lokalitě Za hřištěm 
18.  Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 – zrušení Obecní policie 
19.  Rozpočtové opatření 
20.  Přístupová cesta k pozemkům z Panské zahrady – par. č.  76/1, 50/3,  

 50/2, 50/6, 50/1, k. ú. Pozořice 

21.  Diskuse 
22.  Závěr 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vyvěšeno dne: 
 
 
 
Sejmuto dne: 
 

 

 


