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Výpis z Usnesení 
ze 47. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 01. 07. 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  

• výpověď z nájmu nebytových prostor – MUDr. Marcela Nespěchalová s.r.o., zubní 

ordinace, Holubická 7, 664 07 Pozořice k 31. 12. 2020 z důvodu ukončení lékařské 

praxe a pověřuje HSO zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor. 

• zprávu komise pro výstavbu a dopravu a souhlasí s odstraněním křovinatého pásu a 

zprůjezdněním parkoviště u budovy SDH na pozemku p. č. 425/1, k. ú. Pozořice. 

 

Rada městyse projednala: 

• žádost o vyjádření ke stavbě k „Nadstavba a stavební úpravy, vč. přístavby RD na 

pozemku p. č. 311 v k. ú. Pozořice, dle přiložené průvodní zprávy – dokumentace pro 

stavební povolení a souhlasí s provedením stavby dle předložené dokumentace. 

• projektovou dokumentaci pro územní souhlas vodovodní přípojky pro stavbu RD na 

pozemku p. č. 712, k. ú. Pozořice a souhlasí s jejím zavedením přes pozemek p. č. 

720, k. ú. Pozořice ve vlastnictví Městyse Pozořice. 

• projektovou dokumentaci pro územní souhlas vodovodní přípojky pro rodinný dům č. 

p. 117 na pozemku p. č. 343, k. ú. Pozořice a p. č. 345/1, k. ú. Pozořice ve vlastnictví 

Městyse Pozořice a souhlasí s její realizací. 

 

Rada městyse schvaluje: 

• žádost o souhlas s přechodným dopravním značením pro vjezd a výjezd ze stavby při 

stavbě RD na pozemku p. č. 1727/235, k. ú. Pozořice a přípojkou kanalizace v období 

7-8/2020. 

• znění Smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru a souhlasí s jejím uzavřením 

pro účely poskytnutí účelového finančního daru ve výši 20.000,- Kč. Smlouva bude 

uzavřena mezi Ing. Martinem Kratěnou (dárce) a Městysem Pozořice, Na Městečku 

14, 664 07 Pozořice, (obdarovaný) na opravu Kříže v Hájíčku. 

• uzavření Smlouvy o technické výpomoci p. Liborem Brtníkem, Holubická 702, 664 07 

Pozořice v letním období. 

• výměnu spotřebičů v domě č. p. 158 – bojler zásobník 5 l, sprchový kout s vaničkou, 

v celkové výši 7.500,- Kč a úhradu ve výši 7.500,- Kč současnému nájemci. 

• vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku inventární číslo: 019.16 – Studie, 

záměry, analýzy, plán a obdobné produkty majetku v hodnotě 203.300,- Kč 

 

Rada městyse souhlasí: 

• s přidělením bytu DPS Pozořice žadateli a žádost předává sociálně-zdravotní komisi 

k zařazení do pořadníku žadatelů. 

• s povolením výkopových prací v oblasti předzahrádky případně části chodníku 

z důvodu demontáže plynovodní přípojky Malé Lipky 288, 664 07 Pozořice. Termín 
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trvání prací je od 6. 7. 2020 -  do 14. 07. 2020 a přesné vymezení výkopu bude určeno 

po vytýčení plynovodu. Žádáme o úpravu pozemku, který je ve vlastnictví městyse, do 

původního stavu. 

• se stavbou „RD Pozořice p. č. 1374/6, k. ú. Pozořice“, s napojením na obecní 

komunikaci, sjezdem na pozemek a s umístěním přípojek ke sjezdu dle předložené 

projektové dokumentace. Ještě před vydáním písemného souhlasu rada městyse 

vyzývá investora 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. 

• s připojením přístupové komunikace na pozemku p. č. 845/1, k. ú. Sivice k přístavbě 

na pozemku p. č. 845/3, k. ú. Pozořice ve vlastnictví fy. Cordit, Sivice 509, 664 07 

Pozořice na panelovou komunikaci na pozemku p. č. 1570/1, k. ú. Pozořice. 

• pouze s opravou mostu v projektové dokumentaci na akci „Chodník u mostu 3841-1 ve 

Viničných Šumicích“ a žádá vlastníka a investora o doprojektování části chodníku, 

který by navazoval na chodník z Viničných Šumic až do Pozořic. 

• s uzavřením smlouvy o využití systému zavedeného městysem Pozořice pro nakládání 

s komunálním odpadem uzavřená podle § 17 odst. 6 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu uzavřou 

firma Loklok, s.r.o., zastoupená Michalem Ďuriníkem a Františkem Špásem, jednateli, 

se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 

Pozořice, zastoupeným starostou Ing. Alešem Krčem. 

• s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace na projekt „Rekonstrukce 

požární zbrojnice Pozořice“ z rozpočtu Jihomoravského kraje – Podpora jednotek 

sborů dobrovolných hasičů obcí JMK na období 2017–2020, v částce 699.000, - Kč. 

Smlouvu uzavřou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 60 82 Brno, 

zastoupený JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje a Městys 

Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou Ing. Alešem 

Krčem. Hasiči musí doložit, že rekonstrukce požární zbrojnice Pozořice proběhne dle 

projektové dokumentace. 

• s uzavřením smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na „Podporu rodinné a 

seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2020“ z rozpočtu Jihomoravského kraje – na 

projekt „Pozoráci – všichni jedna rodina“, v částce 44. 000,- Kč. Smlouvu uzavřou 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 60 82 Brno, zastoupený JUDr. 

Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje a Městys Pozořice, Na 

Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou Ing. Alešem Krčem. 

 

Rada městyse nesouhlasí: 

• s uzavřením smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene č. PR-

001030060082/002-MOPR pro stavbu „Viničné Šumice, kabel NN, Hřebíček“ na 

pozemku p. č. 549 (pozemek) v katastrálním území Pozořice. 

 
Rada městyse ruší: 

• všechna bezpečnostní opatření k zamezení šíření koronaviru Covid 19, přijatá během 

jednání rady městyse dne 14. 3. 2020 v usnesení č. 37/3/2020. 

 
Vyvěšeno dne: 
 
 
Sejmuto dne: 
 


