
 Výpis z Usnesení 57. RM – 24. 11. 2020 

Výpis z Usnesení 
z 57. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 24. 11. 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;  

• Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Výstavba sběrného střediska odpadů 
Pozořice“, 11531 - Operační program životního prostředí 2014–2020 ve výši           
3.004. 405,82 Kč. 
 

Rada městyse souhlasí: 

• realizací připojení distribuční soustavy nízkého napětí ze stávajícího nadzemního 
vedení pro žadatele na pozemku p.č. 374/1, v k.ú. Pozořice k PD „Pozořice, přípojka 
NN Reniers 1030062789“;  

• návrhem „Pracovního místa Pozořice u vodojemu“ v rámci stavby „Šlapanicko – 
posílení skupinového vodovodu, II. Etapa“, avšak pouze do 31. 5. 2021, autobusová 
zastávka; 

• se zvláštním užíváním pro stavbu „Plynofikace výrobních prostor“ – Areál 
METALPRECIZ s.r.o., U Vlečky 694, 664 07 Pozořice. 

 
 

Rada městyse schvaluje: 

• znění Smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru a souhlasí s jejím uzavřením 
pro účely poskytnutí účelového finančního daru ve výši 2.850, - Kč. Smlouva bude 
uzavřena mezi Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným 
Ing. Alešem Krčem (dárce) a Základní školou a mateřskou školou Pozořice, 
příspěvková organizace, U Školy 386, 664 0ý7 Pozořice, zastoupená PhDr. Janem 
Dudkem, ředitelem školy, (obdarovaný). Finanční dar je výnosem z dobrovolných 
příspěvků občanů v projektu REUSE a je určen na podporu vzdělávání a výuku dětí ze 
sociálně znevýhodněných rodin. 

• znění Smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru a souhlasí s jejím uzavřením 
pro účely poskytnutí účelového finančního daru ve výši 10. 000, - Kč. Smlouva bude 
uzavřena mezi dárcem a Základní školou a mateřskou školou Pozořice, příspěvková 
organizace, U Školy 386, 664 0ý7 Pozořice, zastoupená PhDr. Janem Dudkem, 
ředitelem školy, (obdarovaný). Finanční dar je určen na podporu vzdělávání a výuku 
dětí ze sociálně znevýhodněných rodin; 

 
Rada městyse nesouhlasí: 

• s Žádostí o povolení průjezdu na vlastní pozemek přes obecní trávník pro navezení 
stavebního materiálu – pro stavbu „Zimní úložiště rostlin“ pro arboretum na p.č. 52, k.ú. 
Pozořice. Rada navrhuje žadateli využít pro dopravní obsluhu příjezd po vlastním 
pozemku. 

 
Vyvěšeno dne: 
 
Sejmuto dne: 


