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Výpis z Usnesení 
ze 45. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 02. 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: 

 návrh provozního řádu multifunkčního hřiště 

 

Rada městyse souhlasí: 

 s ukončením nájemní smlouvy bytu č. 8 v DPS, k 30. 06. 2020. 

 s úpravou výšky vjezdu ke garáži domu č. p. 428, p. č. 541/5   k. ú. Pozořice, 

z důvodu špatně sjízdného terénu - sjíždění do garáže, kde u hrany chodníku vzniká 

špatný zlom. Úprava bude provedena na náklady žadatele. 

 s vedením splaškového kanalizačního výtlaku po pozemku p. č. 1537/65 k. ú. 

Pozořice, ve vlastnictví Městyse Pozořice, dle projektové dokumentace předložené 

investorem. 

 s uzavřením nájemní smlouvy č. 8/2020  - O nájmu bytu zvláštního určení v Domě 

s pečovatelskou službou v Pozořicích, Holubická 674 na základě doporučení 

sociálně-zdravotní komise ze dne 1. 6. 2020. 

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

14330059180/001 pro stavbu „ Pozořice, přípojka NN, Šmerda“ na pozemku p. č. 

1169/1, 1169/14 (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 vyhodnocením veřejné zakázky hodnotící komise na nákup a dodávku zemního 

plynu pro Městys Pozořice a souhlasí s uzavřením smluv o sdružených službách 

dodávky zemního plynu mezi Pražskou plynárenskou, a.s. a Městysem Pozořice, , Na 

Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostou Ing. Alešem Krčem, na tato 

období : Smlouva č.1 od 01.09.2020 do 31.12.2022 a Smlouva č. 2 od 01. 01. 2021 

do 31. 12. 2022. 

 

Rada městyse schvaluje: 

 Program jednání ZM dne 18. 06. 2020 v 18:00 hod. ve velkém sále Dělnického domu 

v Pozořicích: 

1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola plnění úkolů z předešlých jednání zastupitelstva 
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4. Zpráva o činnosti rady městyse 
5. Majetek městyse: 

5.1. Nákup pozemků pro parkoviště před hřbitovem p. č. 140, 141,  k. ú. 
Pozořice 

6. Návrh závěrečného účtu za r. 2019 
7. Schválení účetní závěrky za r. 2019 
8. Smlouva o převodu investorství komunikace Líchy 
9. Rozpočtové opatření 
10. Diskuse 

11. Závěr 

 

 
 
Vyvěšeno dne: 
 
 
 
Sejmuto dne: 
 

 

 


