
 Výpis z Usnesení 46. RM – 16. 06. 2020 

Výpis z Usnesení 
ze 46. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 16. 06. 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  

 

Rada městyse projednala: 

 žádost o pronájem plochy a konstatuje, že nemá momentálně žádnou vhodnou 

plochu k pronájmu, z důvodu plánovaného odvodnění hřbitova. 

 cenové nabídky na realizaci oprav - osazení obrubníků na ul. Jezerská – Oulehla a 

likvidace studny a oprava komunikace na Loučkách podané spol. OHL ŽS, a.s., 

Burešova 938/17, Brno a pověřuje starostu dalším jednáním o ceně prací. 

 

Rada městyse schvaluje: 

 zařazení správního území městyse Pozořice do územní působnosti integrované 

strategie MAS Slavkovské bojiště na programové období 2021-2027.“ 

 Provozní řád multifunkčního hřiště v předloženém znění, s platností od 01. 07. 2020 

 

Rada městyse souhlasí: 

 s uzavírkou na silnicích II. třídy a III. třídy z důvodu každoroční kulturní akce 

„Pozořická pouť, ve dnech 10. 08. 2020 – 17. 08. 2020. 

 s bezúplatným poskytnutím zbytků zámkové dlažby uložené za hřbitovem SK 

Pozořice, která svépomocí vydláždí prostor pod schody (14 m2) a okolo ohniště cca 

90 m2 

 s realizací stavby „Pozořice, Kabel NN, Sběrný dvůr 1030056859“ na pozemku p. č. 

1569/23, k. ú. Pozořice dle předložené projektové dokumentace. 

 s uzavřením smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene č. PV-1030056859/004 

pro stavbu „Pozořice, kabel NN, sběrný dvůr“ na pozemku p. č. 1570/1, 1566/3, 

1570/2 (pozemek) v katastrálním území Pozořice. Smlouvu uzavřou firma E.ON 

Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7 a 

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

Alešem Krčem. 

 s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330050522/014 pro 

stavbu „Pozořice, kabel NN lok. 9x RD Za Mlýnem“ na pozemku p. č. 1255/4, 1256/3 

(pozemek) v katastrálním území Pozořice. Smlouvu uzavřou firma E.ON Distribuce, a. 

s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7 a Městys Pozořice, 

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

 s uzavřením smlouvy o dílo – rekonstrukce kříže v Hájíčku na pozemku p. č. 73/1, k . 

ú. Pozořice, kterou uzavřou pan Jiří Marek, Marston-CZ, s. r. o. , Jahodová 533/56, 
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Brno a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostou 

Ing. Alešem Krčem. 

 s prominutím nájmu v prostorách obecní knihovny, v délce trvání dvou měsíců 

 s umístěním a doplněním obrub vozovky v ul. Ulička na parcele p. č. 1151, 1152/1, 

1152/5, k. ú. Pozořice, s výhradou, že při rekonstrukci ul. Ulička si investor nebude 

nárokovat škodu způsobenou výstavbou komunikace a provede řádné odvodnění 

komunikace. 

 

Rada městyse stanovila: 

 výši úhrad za využívání multifunkčního hřiště v Pozořicích, s platností od 1. 7. 2020 

takto:  

           Vratná záloha za zapůjčení čipu: 100 Kč 

           Roční poplatek za využívání hřiště: 200 Kč 

           Cena za soukromé využití hřiště: 150 Kč/1 hod 
 
 
Vyvěšeno dne: 
 
 
Sejmuto dne: 
 

 

 


