
 Výpis z Usnesení 58. RM – 08. 12. 2020 

Výpis z Usnesení 
z 58. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 08. 12. 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;  

• kolaudační souhlas užíváním stavby „Pozořice, chodník u školy“ a pověřuje tajemnici 

úřadu městyse zařazením stavby do majetku městyse Pozořice; 

• žádost o vyjádření ke stavbě RD na pozemku p. č. 776/55, k. ú. Pozořicem; 

• výsledky sledování prašného spadu v okolí cementárny a vápenky Mokrá za období 

07–09/2020. 

 

Rada městyse souhlasí: 

• s prominutím úhrady nájemného za využívání prostor zkušebny v Dělnickém domě za 

období říjen–prosinec 2020 pro kapelu Vertex. Ta z důvodu epidemiologických opatření 

nemohla prostory využívat;  

• se zřízením pracovního místa Pozořice, u vodojemu na ul. Hostěnická pro stavbu 

Výstavba vodojemu v rámci akce „Posílení skupinového vodovodu, Šlapanicko – II. 

etapa“ dle předložené dokumentace. Rada však žádá, aby termín pro ukončení byl    

31. 5. 2021, tak bylo dohodnuto při ústní domluvě při setkání dodavatelské firmy, 

vedení SVK, vedení městyse a občanů městyse Pozořice; 

• uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 1/2005 o požárním dozoru s panem 

Václavem Hodaněm, IČ. 47938811, Přemyslovo nám. 41, 627 00 Brno, ke dni 31. 12. 

2020; 

• s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, která upravuje termín ukončení prací 

z důvodu vyšší moci. Termín ukončení se mění z 31. 12. 2020 na 30. 4. 2021; 

• s uzavřením Nájemní smlouvy o pronájmu bytu č. AII-3, bytový dům Holubická 675, 

664 07 Pozořice, kterou uzavře Bytové družstvo Pozořice, bytové družstvo, Pozořice, 

Holubická 677, IČ_ 268965508, zastoupené panem Ing. Markem Sosnarem, nájemcem 

a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostou Ing. 

Alešem Krčem; 

• s úhradou nadstandardního, tzv. „nočního“ spoje spol. Kordis-JMK pro rok 2020 ve výši 

10.584, - Kč. Rada dále bere na vědomí informaci, že v případě omezení dopravy 

z důvodu pandemie koronaviru, bude z celkové částky, stejně jako letos, odečtena 

poměrná část za neuskutečněné jízdy. 

 

 
 
Vyvěšeno dne: 
 
Sejmuto dne: 


