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Výpis z Usnesení 

z 51. schůze rady městyse Pozořice 
ze dne 15. 09. 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. 
• sdělení Krajské hygienická stanice JMK Brno k podnětu o prošetření dodržování 

hygienických podmínek okolí objektu Spodní Kopec 253, Pozořice, která konstatuje, že není 
věcně příslušným správním orgánem k řešení problematiky šetření „hygienických podmínek 
soužití obyvatel a koček, včetně volného pohybu koček a jejich nedobrého stavu, jakož i 
upozornění na týrání těchto zvířat“ a postupuje řešení případu Krajské veterinární správě 
  
 
 
Rada městyse projednala:  
• žádost žadatele a souhlasí  s připojením nemovitosti na pozemku p. č. 1016, k. ú. Pozořice 

přes pozemek 1039/1, k. ú. Pozořice k místní komunikaci na pozemku p. č. 1039/1, k. ú. 
Pozořice, pro zachování nájezdu o šířce  3 m  pro parkování z důvodu rekonstrukce křižovatky 
ul. Jezerská a Hostěnická  
• projednala nabídky na vypracování územní studie lokality S1 – Pod Poustkou dle platného 
územního plánu Pozořice. Nabídku dodala firma Knesl Kynčl architekti s.r.o. IČO: 47912481, 
Šumavská 416/15, 602 00 Brno – cena 185. 000 bez DPH a firmy Romangale s.r.o. IČO: 
06907768, Křídlovická 981/25, Staré Brno, 603 00 Brno – cena 90. 000 bez DPH. 
 
 
 
Rada městyse schvaluje: 
• žádost o povolení zřídit sjezd na obecním pozemku p. č. 65/2, ul. Malé Lipky, městyse 

Pozořice, k. ú. Pozořice, za účelem provozu osobního vozidla do 1600 kg 

 

 

 

Rada městyse souhlasí: 

• s vydáním územního souhlasu za účelem projednání smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 

věcného břemene pro stavbu „Pozořice, kab. Smyčka NN, Tesař“ 

• s uzavřením smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene č. PV-014330057826/001 pro 

stavbu „Pozořice, přel. NN, Polášek“ (kabelové vedení NN, pojistková skříň), na pozemku        
p. č. 284/3, v katastrálním území Pozořice, zapsaný na LV 10001. 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. 
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• s uzavřením smlouvy o poskytování služeb pro webovou aplikaci WEGAS v rámci aplikace 

používaných dat s firmou ENVIPARTNER, s.r.o. Smlouvu uzavřou firma ENVIPARTNER, 
s.r.o., IČO: 28358589, se sídlem Vídeňská 55, 639 00 Brno Štýřice zastoupený JUDr. 
Radomírem Salvetem, jednatelem a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, 
zastoupený starostou Ing. Alešem Krčem. 
• s uzavřením smlouvy o poskytování služeb služby BUSINESS 24 s Českou spořitelnou, a.s. 

Jedná se o změnu služeb, kdy skončí služba SERVIS 24 a bude navazovat služba BUSINESS 
24.  Smlouvu uzavřou firma Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 
1929/62, 140 00 Praha, a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený 
starostou Ing. Alešem Krčem. 

• s uzavřením Smlouvy o dílo, jejím předmětem je realizace workoutového hřiště, terénních 

úprav, dodávky a montáži herních prvků a gumového podkladu a revitalizaci zeleně v místě 
hřiště. Smlouvu uzavře MONOTREND s.r.o., se sídlem: Jamné 34, 666 01 Tišnov, zastoupená 
Tomášem Ondrou, jednatelem a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, 
zastoupený starostou Ing. Alešem Krčem. 

• s uzavřením smlouvy mezi firmou Romangale s.r.o. IČO: 06907768, Křídlovická 981/25, 603 

00 Brno a  Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou 
Ing. Alešem Krčem, na vypracování územní studie lokality S1 – Pod Poustkou za cenu 90.000 
Kč bez DPH.  
 
 
 
 
  
 
Vyvěšeno dne: 30.09.2020 
 
Sejmuto dne: 
 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                             


