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Výpis z Usnesení 
z 53. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 13. 10. 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;  

• vyjádření Krajské veterinární správy ke stížnosti č.j. SVS/2020/101819-B ze dne 

4.9.2020 ohledně chovu psa a koček. 

 

Rada městyse projednala: 

• návrh investičního záměru rekonstrukce zařízení distribuční soustavy společnosti 

E.ON Distribuce, a.s. v ul. Ulička k plánované rekonstrukci komunikace v ul. Ulička, 

která je zařazena do střednědobého investičního plánu společnosti na rok 2023 a 

souhlasí s touto rekonstrukcí za předpokladu zajištění finančních prostředků městyse 

Pozořice pro realizaci obnovy VO. 

Rada městyse pověřuje:  

• návrh firmy Edna na vybudování vodovodní přípojky u č.p. 156 a pověřuje starostu 

k dalšímu výběru a oslovení jiných firem a projednání cenové nabídky a odkládá do 

další rady. 

Rada městyse schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o dílo na zimní údržbu vozovek s p. Liborem Brtníkem, IČO: 

05603013, Holubická 702, 664 07 Pozořice, včetně přílohy smlouvy, která obsahuje 

pořadí údržby místních komunikací a zpevněných ploch pro rok 2020/2021. 

 

Rada městyse souhlasí: 

• s přemístěním HUP na stávající plynové přípojce NTO Js 6/4“ pro RD, č.p. 550, k.ú. 

Pozořice z hlediska vlastníka kabelu veřejného osvětlení. Přemístění HUP bude 

provedeno do výklenku obvodové zdi. Stávající HUP K 800-6/4“ je v rozporu s TPG 

704 01 umístěn pod podlahou zádveřního prostoru; 

• s umístěním expozice Slámového Betlému od 26.11. 2020 nejpozději do 31. 01. 2021 

v Parku legionářů na části parcely č. 1039/1, dle přiloženého návrhu, který podala za 

tým tvůrců paní Martina Jančová, bytem Jezerská 571, 664 07 Pozořice. Vánoční 

osvětlení lípy bude provedeno na náklady městyse nejpozději do 20.11.2020; 

• nájemní smlouvy bytu č. 13 v DPS, k 31. 10. 2020; 

• s ukončením Dohody o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci s Hasičským 

záchranným sborem Jihomoravského kraje, ev.č.“ 62-4-161/2019, uzavřené dne 

07.02.2019, ke dni 30. 09. 2020; 

• s uzavřením Smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky č.: 4000229093 

pro RD č.p. 159, p.č. 299, v katastrálním území Pozořice, vlastníkem je Městys 

Pozořice. Smlouvu uzavřou firma GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, se sídlem 

Plynárenská 499/1, 602 00 Brno a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, 

zastoupeným starostou Ing. Alešem Krčem; 

• s ukončením Licenční smlouvy FAMILY POINT k 31. 12.2020; 
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• s Žádostí firmy PODA a.s. - umístění zařízení pro přenos dat v prostorách objektu č.p. 

291, p.č. 1208 v k.ú. Pozořice firmy PODA a.s. za cenu 35.000, - Kč bez DPH za 

pronájem; 

• s uzavřením smlouvy o zápůjčce nebytových prostor Dělnického domu ve    dnech 27. 

11. – 29. 11.2020 pro ubytování účinkujících na akci Austerlitz 2020. Cena zápůjčky je 

stanovena na 50 Kč /os/noc + DPH, přičemž maximální počet ubytovaných nesmí 

překročit 150 osob. Cena zahrnuje náklady na energie a úklid budovy; 

• s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku 

p. č. 188/6 v k. ú. a obci Pozořice,ve vlastnictví Jihomoravského kraje, Katastrální  

pracoviště  Brno-venkov, zapsaného na LV č. 1352, pro vybudování dešťové 

kanalizace v rámci stavby „Pozořice – odvodnění hřbitova“. Smlouvu uzavře Městys 

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

jako budoucím povinným a Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 

601 82 Brno, zastoupeným na základě pověření ze dne 1. 6. 2012 Ing. Petrem 

Benešem, vedoucím odboru majetkového Krajského úřadu Jihomoravského kraje jako 

budoucím oprávněným. 

 

Rada městyse nesouhlasí: 

• s návrhem nové trasy pro stavbu „Pozořice, kabel NN, Hrčka“ kabelové vedení 

v katastrálním území Pozořice (726907). 

 
 
Vyvěšeno dne: 
 
Sejmuto dne: 


