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Výpis z Usnesení 

z 49. schůze rady městyse Pozořice 
ze dne 18. 08. 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 a závazná stanoviska SÚ Pozořice, MěÚ Šlapanice, 
Krajského úřadu JMK, Obvodního báňského úřadu, týkající se staveb občanů městyse 
Pozořice z hlediska účastníka řízení Městyse Pozořice a ochrany životního prostředí v Městysi 
Pozořice  

• informaci o výsledcích sledování prašného spadu v okolí cementárny a vápenky Mokrá za 

období duben – červen 2020 

• žádost žadatelky, ve které upozorňuje na nutnost svodu odtoku dešťových vod z komunikace 
takovým způsobem, aby voda nezatékala do garáže domu č. p. 227 v ul. Nad Ostrůvkem, jako 
se tomu děje nyní, následkem úprav komunikace při realizaci splaškové kanalizace v minulých 
letech. Rada předá žádost inž. Rambouskovi, projektantu stavby „ Pozořice- chodník u silnice 
II/383“, aby požadavek žadatelky zohlednil v projektu stavby chodníku.  
 

 
 
 
Rada městyse projednala:  
• žádost majitele pozemku p. č. 1374/6, k. ú. Pozořice a pověřuje starostu zhotovením 
odpovědi, ve spolupráci se společností manž. Záhumenských, v návaznosti na Pravidla o 
uzemním rozvoji městyse Pozořice, schváleném na jednání zastupitelstva městyse dne 26. 6. 
2019. 
• žádost ing. arch. Martina Štěpánka, projektanta stavby „Novostavba rodinného domu na 
pozemku p. č. 1912/63, k. ú. Pozořice a nesouhlasí s jeho stavbou. Městys Pozořice nemá 
zájem na rozvoji výstavby domů v dané lokalitě.  
• žádost o přidělení bytu v DPS Pozořice. Rada souhlasí se zařazením  žádosti do pořadníku 
uchazečů o byt v DPS a předává žádost k posouzení zdravotně – sociální komisi rady městyse. 

 
 
 
 
Rada městyse schvaluje:  
• přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 24.000 Kč na akci Za kulturou do 
Pozořic za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje  
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• rozpočtové opatření č. 10/2020 dle předloženého návrhu 

 
Rozpočtové opatření č. 10/2020: 
 
PŘÍJMY: 

SU AU § ÚZ. Posl.schv.. 

rozpočet 

tis. Kč 

Upravený 

rozpočet 

tis. Kč 

Zvýšení + 

snížení – 

tis. Kč 

Důvod 

231 xxxx 3119 13014 1,6 28,2 + 26,6 Průtoková dotace ZŠ 

vratka 

 

Celkové zvýšení +26,6  

CELKEM PŘÍJMY DANÉHO ROKU 52.337,2 52.363,8               26,6  

  
VÝDAJE: 

SU AU § ÚZ. Posl.schv.. 

rozpočet 

tis. Kč 

Upravený 

rozpočet 

tis. Kč 

Zvýšení + 

snížení – 

tis. Kč 

Důvod 

231 xxxx  6402 13014 12 805,5,2 12 832,1 + 26,6 + průtoková dotace 

ZŠ vratka 

231 xxxx 3635  20,0 40,0 + 20,0 Zpracování 

dokumentace 

 

231 xxxx 3119  12 805,5 12 955,5 + 150,0 Oficiální otevření 

multifunkčního hřiště 

        

 

CELKEM VÝDAJE ROKU 53.134,4 53.331,0          + 196,6  

 
FINANCOVÁNÍ: 

SU AU § 

 

ÚZ Posl.schv. 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

tis. Kč 

Zvýšení + 

snížení – tis. 

Kč 

Důvod 

    1.938,5 ------------- ------------- Splátky úvěru pol. 8124 

    2.735,7 2.905,7 + 170,0 Pol. 8115 – zapojení 

úspory min. let 

    30.200,0 ------------- ------------- pol. 8117 

    - 30.200,0 ------------- ------------- pol 8118 

        

Zvýšení / financování        ----------- 
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Rada městyse souhlasí:  
• se stavbou „Novostavba RD“ na pozemku p. č., 776/55, k. ú. Pozořice, s podmínkou, že 
dešťové vody ze stavby a pozemku budou svedeny do retenční nádrže a budou dále využívány 
v domácnosti jako šedá voda. Rada velmi oceňuje, že projekt domu zahrnuje opatření k 
zadržení dešťové vody – zelená skladba střech na plochých střechách. Rada dále vyzývá 
investorku 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. 
• se stavbou „Změna stavby, přístavba a nástavba stávajícího objektu na parcele p. č. 93,         
k. ú. Pozořice,“ i s napojením stavby na dešťovou kanalizaci, dle předložené projektové 
dokumentace, která počítá s prioritním využitím dešťové vody na zálivku zahrady  
• s realizací akce „Plynofikace výrobních prostor“ na pozemcích sousedících s pozemkem ve 
vlastnictví městyse Pozořice, p. č. 1566, k. ú. Pozořice, dle předložené projektové 
dokumentace. Investorem stavby je METALPRECIZ s. r. o., U Vlečky 694, 664 07 Pozořice, 
IČ: 03480747. 
• s realizací stavby rodinného domu na pozemku p. č. 1313/1, k. ú. Pozořice dle předložené 
dokumentace a vyzývá investory k uzavření Smlouvy o územním rozvoji městyse Pozořice -  
o příspěvku na rozvoj a údržbu občanské vybavenosti  a veřejných prostranství. 
• s uzavírkou silnice II/383 v ul. Úvoz, Pozořice a objízdnou trasou v termínu od 10. do 
31.8.2020, navrženou dokumentací, kterou předložila firma GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 
5, 620 00 Brno.  Uzavírka silnice je nutná z důvodu realizace stavby „Šlapanicko-posílení 
skupinového vodovodu – II. etapa“. 
• s uzavřením smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inž. sítí s majiteli pozemků 

v ul. Na Větřáku v Pozořicích. Břemenem uvedeným ve smlouvách je umístění veřejného 
osvětlení včetně napájecích kabelů a sloupů veřejného osvětlení, strpění jeho údržby, oprav, 
včetně práva vstupu a vjezdu na pozemek. Smlouvu uzavřou vlastníci dotčených pozemků a 
Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07, zastoupený ing. Alešem Krčem.  
• s uzavřením darovací smlouvy mezi Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07, 
zastoupeným ing. Alešem Krčem, jako dárcem,  a skupinou pozořických stárků, jako 
obdarovanými. Předmětem smlouvy je dar obce ve výši 10.000 Kč, věnovaný stárkům za 
účelem financování dechové kapely na Pozořických hodech, konaných dne 19. 9. 2020. 
• s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030060562/002 
k pozemku p. č. 1149, k. ú. Pozořice, z důvodu stavby „Pozořice, přípojka NN, Čermák“. 
Smlouvu uzavře Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07, zastoupený ing. Alešem Krčem a 
E.ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6,  370 01 České Budějovice.  
• s uzavřením dodatku č. 1 k pojistné smlouvě o škodovém pojištění podnikatelů č. 
9000000031126 mezi Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07, zastoupeným ing. 
Alešem Krčem a Direct pojišťovnou, a. s. se sídlem Nové Sady 996/25, Staré Brno, 602 00 
Brno. Dodatek smlouvy zahrnuje do původního balíčku pojištěných objektů ještě multifunkční 
hřiště. 
• s uzavřením darovací smlouvy mezi Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07, 
zastoupeným ing. Alešem Krčem jako obdarovaným a spol. Českomoravský cement, a. s., 
Mokrá 359, 664 04 Mokrá- Horákov. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru ve výši 50.000 Kč 
na podporu kulturních a sportovních činností v městysi Pozořice. Rada městyse schvaluje 
využití těchto prostředků na financování oslav Slavnostního otevření multifunkčního hřiště. 
• s uzavřením smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení skupiny Mňágy a Žďorp, dne 5. 9. 
2020, na koncertu při otevření multifunkčního hřiště v Pozořicích, za cenu 75.000 Kč vč. DPH. 
Smlouvu uzavírají Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07, zastoupeným ing. Alešem 
Krčem a Želva music agency, Bořkova 1045, 756 54 Zubří 
• s uzavřením smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení hudebníka Pavla Čadka, dne 5. 9. 
2020, na koncertu při otevření multifunkčního hřiště v Pozořicích, za cenu 15.000 Kč + DPH. 
Smlouvu uzavírají Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07, zastoupeným ing. Alešem 
Krčem a RedHead Music s. r. o., Tusarova 791/31, 170 00 Praha 7 – Holešovice, zastoupenou 
Mgr. Tomášem Staňkem, jednatelem. 
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• s uzavřením smlouvy o investičním příspěvku na stavby „Oprava krajské komunikace pro 
Pozořice    Jezerské – Úlehla, Úvoz a Uliční vpusti dešťové kanalizace Pozořice, Úvoz a 
Hostěnická„, v souvislosti se stavbou „Šlapanicko – posílení skupinového vodovodu, etapa II“, 
ve výši skutečných nákladů na stavbu, t. j. dle cenové nabídky  330 000 Kč  a 320 000 Kč vč. 
DPH. Smlouvu uzavře  Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07, zastoupeným ing. Alešem 
Krčem a  Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. 546/9, 664 
51, Šlapanice u Brna, zastoupeným předsedkyní Svazku Marií Kousalovou. 
• se zapůjčením  20-ti laviček na akci „Setkání s Janem Grolichem v Pozořicích“, dne 25. 8. 
2020 za cenu 20 Kč /lavička. O zápůjčku žádá Fun club Jana Grolicha. 
 
 
 
Rada městyse revokuje: 
• usnesení č. 10/7.2/2020 v plném rozsahu a nahrazuje jej takto: RM projednala žádost o 
uzavřením Smlouvy o umístění a provedení části vodovodní sítě a Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „Šlapanicko – posílení skupinového vodovodu, 
II. ETAPA“ na pozemku vlastníka Městyse Pozořice č. p. 1574, č. p. 1575/40, p.č. 1575/32, p. 
č. 1727/167 za účelem provedení stavby „Šlapanicko – posílení skupinového vodovodu, II. 
etapa“ podle dokumentace zpracované firmou AQUA PROCON s. r.o., Brno. Rada vyzývá 
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. 546/9, 664 51, 
Šlapanice u Brna, zastoupeným předsedkyní Svazku Marií Kousalovou k uzavření smlouvy 
dle vzoru smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrských sítí, schválenou radou 
městyse Pozořice. Na základě usnesení představenstva Svazku obcí pro vodovody a 
kanalizace Šlapanicko bude zřízení věcného břemene osvobozeno od poplatku.  
                                                                                                  
 
  
 
                                                                                                                             
 
 
Vyvěšeno dne:  
 

Sejmuto dne: 


