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Výpis z Usnesení 
z 62. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 10.02.2021 
 

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 

• vyjádření Městského úřadu Šlapanice k osazení dopravní značky IP12 „Vyhrazené 

parkoviště se symbolem 225“ Osoba na invalidním vozíku“ a V10f „Vyhrazené 

parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce 

pohybově postiženou“ na místní komunikaci ul. Na Městečku č.p. 31, Pozořice 

 
 
Rada městyse souhlasí: 

• s prominutím úhrady nájemného za využívání prostor zkušebny v Dělnickém domě pro 
kapelu Vertex po celou dobu, kdy kapela nebude moci zkušebnu využívat z důvodu 
epidemiologických opatření nařízených vládou 
 

 
Rada městyse projednala: 

• žádost o souhlas se stavbou Novostavba RD a  Stavební úpravy RD  na parc. č. 403/5,   

k. ú. Pozořice a předává žádost k posouzení komisi rady pro výstavbu a dopravu  

 

Rada městyse schvaluje: 

• podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK pro rok 2021 z dotačního titulu Podpora boje 

proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území JMK v roce 

2021 – D2 na projekt: Stromy pro vnuky ( následná péče o zeleň) 

• podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK pro rok 2021 z dotačního titulu Podpora boje 

proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území JMK v roce 

2021 – na projekt: Zelené Pozořice (zpracování koncepčního dokumentu pro přípravu 

realizace opatření na katastru Pozořic pro zadržení vody v krajině) 

• podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK pro rok 2021 z dotačního titulu Podpora boje 

proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území JMK v roce 

2021 –  na projekt: Poldr Panská zahrada ( vodní nádrž na zachytávání dešťové vody) 

• podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK pro rok 2021 z dotačního titulu Podpora rozvoje 

v oblasti kultury a památkové péče v roce 2021 na projekt: Za kulturou do Pozořic 

• podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK pro rok 2021 z dotačního titulu Podpora 

rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2021 na projekt: Jedeme v tom 

spolu  
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• podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK pro rok 2021 z dotačního titulu Podpora 

vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v JMK pro rok 2021 na projekt: 

Komunitní moštárna Pozořice 

• podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK pro rok 2021 z dotačního titulu Podpora rozvoje 
venkova JMK pro rok 2021 na projekt: V Pozořicích na radnici jako doma ve světnici 

• podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK pro rok 2021 z dotačního titulu Podpora 

památek místního významu v JMK v roce 2021 na projekt: Kříž u Panenky Marie 

• znění vzoru Smlouvy o nájmu hrobového místa, která bude uzavírána dle podle § 25 

zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, s nájemci hrobových míst na hřbitově 

v Pozořicích od 1. 3. 2021. Délka tlecí doby uvedená ve smlouvě k danému hrobovému 

místu bude upravena dle sektoru, ve kterém se dané hrobové místo nachází. 

 

 
 

 
 
 
Vyvěšeno dne: 12.03.2021 
 
 
Sejmuto dne: 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 


