
 Výpis z Usnesení 55. RM – 29. 10. 2020 

Výpis z Usnesení 
z 55. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 29. 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, souhlas, společný souhlas, rozhodnutí, oznámení, sdělení, stavební 

povolení a závazná stanoviska SÚ Pozořice, JmK, MěÚ Šlapanice, týkající se staveb 

občanů městyse Pozořice z hlediska účastníka řízení Městyse Pozořice a ochrany 

životního prostředí v Městysi Pozořice. 

 

Rada městyse souhlasí: 

• s úpravou stávajícího veřejného osvětlení v rámci celoplošné výměny svítidel 

v Pozořicích – demontáž stávajícího svítidla ze stávajícího sloupu distribuční soustavy 

elektrické energie E.Onu. Demontované svítidlo se nahradí dvěma světly, a to jedno 

v uličce u domu Nad Sokolovnou 62 na p.č. 350/2 a druhé světlo na pozemku p.č. 345/1 

u chodníčku na ulici Spodní Kopec, k.ú. Pozořice. 

• s uzavřením Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických 

komunikací firmy Netcom Solutions s.r.o., v které se zavazuje zprostředkovávat 

uživateli přístup k souboru služeb konkrétně stanovených technickou specifikací 

v rozsahu uvedených ve smlouvě. Smlouvu uzavřou firma Netcom Solutions s.r.o., 

IČO: 03760201, se sídlem Janáčkova 1962, 666 01 Tišnov zastoupeným Ing. Matějem 

Vaňátkem, jednatelem společnosti a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 

Pozořice, zastoupeným starostou Ing. Alešem Krčem. Smlouva je přílohou zápisu RM. 

• s čerpáním finančních prostředků přidělených pro rok 2020 i v roce 2021. Vyúčtování 
těchto finančních prostředků bude předloženo do 15. 12. 2021 na základě vystavení 
dodatků k veřejnoprávním smlouvám těchto spolků - ZO ČSOP, Spolek na Dělňáku,  
Kavyl z.s., Sbor dobrovolných hasičů Pozořice. Důvodem prodloužení čerpání 
finančních prostředků je nemožnost využít dotaci pro plánované projekty v roce 2020 
z důvodu pandemie viru Covid-19. 

 

 

Rada městyse schvaluje: 

• schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020 v předloženém znění; 
 
Rada městyse vybrala: 

• RM porovnala nabídky jednotlivých společností O2 Czech Republic, T- Mobile Czech 
Republic a. s. a Vodafone Czech Republic a. s.  pro dodávku telekomunikačních služeb 
pro potřeby Úřadu Městyse Pozořice a vybrala společnost O2  Czech Republic a.s., IČ 
60193336, Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022 pro nabídku nejnižší 
ceny. 

 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 
 
Sejmuto dne: 


